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    I N F O R M A T I V O  D A  P A R Ó Q U I A  N O S S A  S E N H O R A  D A  L U Z  -  P I T U B A

     Muito mais que uma reflexão, este
ano a Campanha da Fraternidade pede
um compromisso com um diálogo
fraterno e de testemunho da unidade
na diversidade, inspirados no amor de
Cristo. Convida as comunidades de fé e
pessoas de boa vontade para pensar,
avaliar e identificar caminhos para a
superação das polarizações e das
violências que marcam o mundo atual.                   

 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE:

DIÁLOGO, COMPROMISSO DE AMOR

     O tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividido,
fez uma unidade” (Ef: 2,14) foram acolhidos pela Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB) depois de
uma ampla discussão no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC). “O tema vem responder a uma
necessidade atual de promoção de uma vida melhor para todos diante de tantas polarizações como na política,
por exemplo, que tem dividido as pessoas e posturas fanáticas e intolerantes. Por isso, é necessário que se
estabeleçam pontes e diálogos. O comprometimento de cada pessoa é fundamental”, afirma Frei Dé, nosso
pároco.
     Na Paróquia Nossa Senhora da Luz, o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”  estará sendo
aprofundado durante a Quaresma na “Catequese permanente” com Frei William Cosme, que é realizada todas
às segundas -feiras às 20h30 pelo nosso canal do Youtube.  “Cada pessoa, grupo ou pastoral deverá vivenciar
essa campanha em seu coração, na sua família, na sua comunidade buscando criar estratégias que possibilitem
um maior diálogo, em vista de uma sociedade melhor para a gente e para as futuras gerações”, comenta frei Dé,
que lembra ainda que é preciso ir além do período da Quaresma e vivenciar esse diálogo durante toda a vida
cristã.
     Segundo a CNBB, esse ano a Campanha da Fraternidade quer denunciar as violências contra pessoas, povos,
em especial as que usam o nome de Jesus; encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas,
para a superação de conflitos e para alcançar a reconciliação social; animar o engajamento em ações concretas
de amor à pessoa próxima; promover a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura do ódio;
fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa.
     “Dialogar com serenidade não é impor sua experiência, sua crença, sua verdade, mas é acolher e descobrir o
que o outro diz, pensa e, assim, construir o dialogo respeitoso que a Igreja busca”, lembra Frei Dé.

CRISTO É A NOSSA PAZ: DO QUE ERA
DIVIDIDO FEZ UMA UNIDADE

 

 

 FRATERNIDADE- Escola da Fé, na paróquia, discute o tema durante a Quaresma

http://www.youtube.com/PNSLuz
http://www.youtube.com/PNSLuz


     Apesar dos projetos sociais e reuniões realizados
no Centro Comunitário da Pituba (CCP) estarem
suspensos por conta da pandemia, estão mantidas
ações muito importantes para a manutenção da
organização e auxílio às pessoas carentes que são
assistidas pelo CCP.
     A principal ação social desenvolvida atualmente é
a distribuição de cestas básicas mensais para
instituições selecionadas, dentre elas: as famílias de
crianças atendidas no Centro de Atividades São
Pedro Nolasco, moradores de rua cadastrados, 
 famílias das crianças do Projeto “Meu Lugar Não é
na Rua” e um abrigo de idosos em Amaralina.
     De acordo com Beth, responsável pelos projetos
sociais do Centro Comunitário, a comunidade tem
contribuído bastante com a doação de itens não
perecíveis e materiais de limpeza, que podem ser
entregues na sede da Paróquia Nossa Senhora da
Luz ou no Centro Comunitário. Além disso, a
contribuição pode ser feita por depósito bancário
com essa destinação, através do sistema PIX com
acesso a partir do site da Paróquia.
     Beth esclarece que a ação está seguindo os
protocolos de saúde tanto na montagem das cestas
quanto na distribuição, que está sendo feita através
de agendamento ou diretamente nas instituições. E
conta com o apoio do Terço dos Homens na doação
montagem e viabilização de cestas provenientes de
depósitos bancários.
     Além dessa ação, o CCP conta com a campanha
“Amigo do Centro Comunitário”, um grupo de
pessoas fidelizadas que realizam doações financeiras
para a manutenção das despesas de manutenção da 
 organização,  incluindo  a  remuneração  de  14

CCP MANTÉM AÇÕES RESTRITIVAS
DURANTE A PANDEMIA

  
funcionários. Para ser um amigo do Centro, basta
preencher o formulário disponível no site da Paróquia
clicando aqui.
    O Divino Brechó é outra forma de arrecadar recursos
em funcionamento na pandemia. Essa loja localizada
no CCP vende roupas e acessórios novos e seminovos
de boa qualidade e marcas conhecidas. Atualmente,
os interessados em conhecer o brechó precisam
agendar a visita previamente. Você também pode
ajudar doando itens para serem vendidos no brechó!
     Dentre os serviços que continuam sendo prestados
à comunidade está o atendimento psicológico, um
dos projetos sociais do CCP que apresentou bastante
demanda na pandemia, e por conta disso está sendo
realizado de forma online. E a Pastoral da Escuta tem
feito o atendimento às pessoas solitárias através de
ligações telefônicas, acrescenta Beth.
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 AJUDA- Distribuição de cestas básica continuam com pandemia

Colabore!
https://www.pnsluz.org.br/colabore

 

Seja um Amigo do Centro Comunitário!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBK1kUK5YQarzED5OU6l4Ah_b-SRm4_5vyLPju1LR3DXoFg/viewform

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBK1kUK5YQarzED5OU6l4Ah_b-SRm4_5vyLPju1LR3DXoFg/viewform
https://www.pnsluz.org.br/colabore
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBK1kUK5YQarzED5OU6l4Ah_b-SRm4_5vyLPju1LR3DXoFg/viewform


     Você já reparou que nos folhetos das Missas há sempre
uma indicação sobre ano A, B ou C? E você sabe por que
isso acontece?
     O ano litúrgico é diferente do nosso ano comum. Para a
Igreja, o ano começa no Tempo do Advento, 4 semanas
antes do Natal. Ao longo de cada ano, as leituras das
missas dominicais são regidas por um dos Evangelistas.
No ano A, predominam as leituras de Mateus; no ano B, o
Evangelho principal é de Marcos; no ano C,
acompanhamos Lucas. O Evangelho de João é
complementar, sendo usado em diversos momentos nos
três anos. Curiosidade: é exatamente a ordem que os
Evangelhos estão dispostos na nossa Bíblia!
     A divisão do Novo Testamento em anos litúrgicos foi
uma escolha da Igreja para tornar a leitura mais coerente.
Acompanhamos, por meio de cada Evangelista, o
nascimento, a pregação e a morte de Jesus sob diferentes
pontos de vista, mas todos eles cheios de fé.
     A cada 3 anos as leituras de domingo se repetem, pois
voltamos ao mesmo ano litúrgico. É um movimento
cíclico planejado. Como saber qual é o Ano que está em
vigência? Simples! O ano 1 seria A, o ano 2 é o B e o ano 3
corresponde ao C. Então, o ano em que a soma dos
algarismos for um número múltiplo de 3, ele será o ano C.  
A partir daí, começa a contar o ano A novamente. Em
2021 estamos no ano B, acompanhando São Marcos.
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Missa - Domingo às 10h30
Missa das Crianças - 1º Sábado do mês ás17h

Terço da Misericórdia - Segunda, quarta e sexta-feira às 15h
Bem Viver - Terça-feira às 19h

Adoração ao Santíssimo - Quinta-feira às 19h
Terço em Família - Sábado às 18h

 
 

NOSSA PROGRAMAÇÃO
ACOMPANHE PELO YOUTUBE

www.youtube.com/PNSLuz

 

 
 

Que tal ajudar a Paróquia Nossa Senhora da Luz a
criar um acervo com documentos, fotos e vídeos?

Você pode colaborar com esse projeto que pretende
eternizar os momentos e as pessoas que ajudaram a

construir essa história que começou em 1960.  A
Pastoral da Comunicação pede a contribuição da

comunidade com o envio de arquivos de fotos,
documentos e vídeos para o e-mail:

pascom@pnsluz.com.br. Participe!!!

VAMOS CONTRUIR JUNTOS 
 NOSSO ACERVO?

 2021- Estamos no ano B, com o evangelho de São Marcos

foto: portal Kairós

ATENÇÃO: Para mais informações sobre as
celebrações presenciais entre no nosso site:

www.pnsluz.com.br 

http://www.youtube.com/PNSLuz


“ao pé da letra” prefiro acreditar que o Senhor está  falando da força que a fé tem de superar obstáculos,
reverter situações difíceis e proporcionar deslocamentos de posturas e mentalidades, em vista da
transformação pessoal e da realidade.
     Fé é, sim, dom de Deus. É, sim, algo que nos move, mas é, também, uma escolha pessoal diante de uma
realidade que se impõe, ante à vida que nos  lança questionamentos e que espera de nós uma resposta.
Portanto, a fé é, também, uma decisão. A fé provoca um movimento pra fora de nós mesmos para que com
responsabilidade possamos responder com liberdade ao chamado de Deus e da Vida.
     A fé está na base, é raiz, é fundamento para suscitar a esperança que nos sustenta e, só assim, poderemos
colher os frutos gerados no amor. Existimos porque temos fé. Pela fé, esperamos... pela fé, amamos. Sem fé não
se vai a lugar nenhum. Sem ela, a existência humana não ganha um sentido. Por isso,  é um risco perder a fé.
Sem a fé, perdemos a própria vida.
     A fé cria novos itinerários e aceitamos novos destinos. Com fé abdicamos de projetos pessoais para lançar-
nos a outros desafios. Frei Dé, um “homem de fé”. Para além do trocadilho, reconheço-me, sim, como alguém
de fé. Uma fé que me questiona o tempo todo, provocando uma inquietude constante, que me leva daqui pra
ali, que não me deixa me acomodar.
     Fé que me faz sonhar! Que me faz acreditar que é possível! Que me obriga a oferecer ao outro, ao mundo, o
“meu melhor”. Tenho fé na educação que muda estruturas, que gera mais liberdade e autonomia. Tenho fé na
catequese permanente, como meio de alcançarmos uma fé mais qualificada e amadurecida. A catequese tem
marcado todo o meu ministério e o meu serviço às comunidades por onde passei. E, aqui, não foi diferente.
     “Seja um homem da ‘Palavra’, seja um homem de Mercê”, lembrando as palavras de Dom Paulo Evaristo
Arns,  um  dos grandes profetas de nossos tempos, bispo que me ordenou diácono, no dia 27 de agosto de 2000,  

 
Desde 2015 Frei Dé estava à frente da nossa paróquia

EXPEDIENTE 

“ANDAR COM FÉ EU
VOU QUE A FÉ NÃO
COSTUMA ‘FAIÁ’...”
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O informativo COMUNIDADE é uma
publicação da Paróquia Nossa Senhora
da Luz – Salvador – Bahia

Fone: (71)3344-2412
E-mail: pascom@pnsluz.com.br
Site: www.pnsluz.org.br

Pároco:
Frei Demerval Soares Filho

Coordenação: 
Pastoral da Comunicação PNS Luz

Redes Sociais

Instagram: @pnsluz
Youtube: www.youtube.com/PNSLuz
Facebook: www.facebook.com/pnsluz

PALAVRAS DO FREI

     ...Já dizia o poeta baiano Gilberto Gil. Ter fé é uma das
características humanas mais impressionantes. Somente o
ser humano é capaz de ter fé. Fé que, às vezes, se confunde
com emoção, sentimentos, arrepios. Fé que toma conta do
ser como um todo, vem de dentro pra fora, irradiando uma
energia contagiante.
     De fato, a fé não costuma faiá! O próprio Senhor nos diz
que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda,
poderemos mudar uma montanha de lugar. Sem ler o texto 

http://www.pnsluz.org.br/
http://www.youtube.com/PNSLuz
http://www.facebook.com/pnsluz


 
PASSAGEM- Frei Dé esteve  a frente da paróquia por duas vezes

 
ANIMADO- Sempre que pôde frei animou a comunidade 

dia do “catequista”, na Paróquia de Nossa Senhora
das Mercês, em São Paulo (SP), para onde sou
enviado agora como primeiro servidor.
     Tenho fé, que mais uma vez, a comunidade de
Nossa Senhora da Luz me envia para mais uma
missão, como ocorreu em 2009, ao ser enviado para a
cidade da Ibirité, na região metropolitana de Belo
Horizonte, de onde retornei para cá, em 2015. Dos
vinte anos de presbítero que tenho, catorze anos
foram vivenciados aqui, em dois momentos distintos.
Para cá, fui enviado em 2001, recém-ordenado
presbítero para auxiliar nos trabalhos paroquiais,
bem como na formação na casa do Noviciado. Aqui
dei os meus primeiros passos no ministério
presbiteral. Sou grato por esta comunidade onde fui
Noviço, Vigário/Formador e Pároco.
    Agradeço as experiências vividas aqui, que
agregaram aprendizados e foram burilando a minha a
fé. Aqui, me senti amado por muitos e desafiado por
outros, a ser uma pessoa melhor, a cada provação ou
seria provocação? Tanto faz, as duas palavras me
fazem olhar pra frente. A não ficar parado. Não sou o
tipo de pessoa que cruza os braços e fica esperando
que algo aconteça do “nada”. Já dizia o poeta da
ditadura, Geraldo Vandré: “Quem sabe faz a hora, não
espera acontecer.”
     A minha gratidão ao corpo de funcionários da
Paróquia, do Centro Comunitário da Pituba e do
Centro de Atividades São Pedro Nolasco, com quem
pude contar sempre. À direção do Centro Comunitário 

da Pituba e a administração da Paróquia. Equipes com quem pude partilhar confiança e afeto. Ao Projeto
CAENA por levar esperança aos jovens do Nordeste de Amaralina e ao Centro de Formação Humana e Espiritual
Dom Inocêncio, local de resgate da dignidade de muitas pessoas. A cada leigo e leiga de nossas pastorais e
movimentos, pelo serviço e a disponibilidade. A todos vocês, o meu respeito e apreço.
     Tenho consciência de que pelo meu jeito reservado, posso ter deixado de acolher alguém, ou ainda, pelo
meu tom de voz incisivo, posso ter causado algum desconforto a outros. Se não correspondi às expectativas ou
aos anseios, peço perdão, mas não foi para isso que fui enviado para cá. Fiz o que pude, a partir de minha
intuição, da oração contemplativa, de minha fé. 
     Fiz o que minha consciência me dizia o que seria o melhor a ser feito, sempre consultando meus vigários e as
lideranças comunitárias. E faria ainda muito mais, se ainda me fosse permitido. Vocês sempre tiveram o meu
melhor: minha criatividade, minha lucidez, meus conhecimentos, minha música, meus dons, meus medos,
minhas incoerências, meus erros, minha fé, meu tudo.
     Levo no coração uma fé mais afetiva, sensível, ampla. A fé de Santa Dulce dos pobres e de todos os “santos”
de todas as “cores” em toda a “diversidade” de crenças e jeitos de existir. Fé no sorriso largo de um povo
alegre, feliz, que mesmo nas dificuldades não deixa que a tristeza tome conta, e mesmo assim, sabe fazer da
vida uma “festa”. Fé no movimento do mar que tem a coragem de “morrer” na margem, para que o espetáculo
das ondas possa existir. Quantas vezes fui pedir conselhos ao mar...
     Tenho fé nas  comunidades  eclesiais missionárias e  nos pequenos  grupos de  círculos bíblicos.  Tenho fé em  
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PALAVRAS DO FREI



comunidades mais preocupadas em salvar as vidas do que
em doutriná-las. Tenho fé naquele que vai sem medo de
errar, pois confia no chamado e não em si mesmo. Tenho fé
em quem se suja, põe a mão na massa, sem ser o mais
qualificado, mas porque foi o mais disponível. Tenho fé no
voluntariado, no serviço sem “paga”, gratificações ou
elogios. Tenho fé no amor entregue sem interesses.
     Acolho com esperança meu novo destino, minha nova
missão. Entrego nas mãos da Mãe das Mercês a minha vida,  e
a dos meus confrades: Frei Jociel, Frei Fábio, Frei Lisaneos,
frei Santiago e a todos os leigos e leigas com quem irei
conviver e construir esse novo momento. Meu pedido de
perdão, de orações e a minha mais profunda alegria , aos
irmãos que aqui deixo: Frei William, Frei Edalan e Frei Alonso,
com quem dividi meus sonhos, projetos, desafios, angústias,
medos, nesses seis anos, últimos. Nossa comunidade
conventual era realmente especial. Fui muito feliz na
companhia de vocês!
     Amigos e amigas, “andar com fé eu vou, pois a fé não
costuma faiá!” Um forte abraço, fiquem todos com Deus!

Frei Demerval (Dé) Reis, O. de M
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PALAVRAS DO FREI

 
DESPEDIDA - Amigos e amigas, “andar com fé eu vou, pois 

a fé não costuma faiá!”

 "Levo no coração
uma fé mais afetiva,
sensível, ampla. A fé
de Santa Dulce dos

pobres"

fotos: fotografodaniel2008@gmail.com



     O mais velho de três irmãos, filhos da dona Iverluse e
do aposentado Ruidemar, aos 36 anos de idade, Frei
Fernando Henrique Marques Brito, O. de M, chega à
Paróquia Nossa Senhora da Luz. O novo pároco traz na
bagagem a experiência de dez anos de ordenação
presbiteral.
     Nascido em Curimatá, cidade do interior do Piauí,
com pouco mais de 11 mil habitantes, Frei Fernando
começou a vida religiosa aos 15 anos, estudando na
Ordem Religiosa de Nossa Senhora das Mercês, no Rio
de Janeiro. Daí para frente a vida seguiu rápido, cheia
de mudanças, desafios e aprendizados na fé.
 

     
     A decisão para a vinda à Bahia partiu de um
planejamento feito pelos frades da Ordem
Mercedária e divulgada na reunião do Capítulo
Provincial que acontece, a cada três anos. O
último realizado, recentemente, em janeiro, no
Seminário Nossa Senhora das Mercês, na
cidade de  São Paulo (SP).
     “Recebi a notícia com muita alegria e um
pouquinho de receio. Quando estive em
Salvador, percebi que a paróquia tem um
movimento de pastorais, grupos e
comunidades bem intenso. Então, quando a
gente recebe uma missão assim fica
preocupado, mas sei também que o povo de
Deus acolhe com fé e fraternidade” diz Frei
Fernando, novo pároco da Igreja.
     O desembarque de Frei Fernando no
aeroporto de Salvador foi no dia 1ª de
fevereiro, data escolhida com carinho porque
nesse dia é o aniversário do pai dele, o
aposentado Ruidemar. “É uma forma fraterna e
familiar para marcar esse início de caminhada.
E é assim que quero conviver: como uma
família da fé”, comenta o Frei.
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FREI FERNANDO
CHEGA A SALVADOR 

    A primeira experiência como sacerdote foi na cidade do Rio de Janeiro, depois passou pelo estado de Minas
Gerais e voltou para o Rio, na Paróquia Nossa Senhora das Mercês, onde ficou por oito anos até chegar em
Salvador.

Decisão da mudança para Salvador foi
durante a reunião do Capítulo

Provincial, em janeiro
 PARÓCO- Frei Fernando iniciou a vida religiosa aos 15 anos no RJ

fotos: Facebook

 DE CASA NOVA- Paróco desembarcou em Salvador no dia 01 



MAIS LEITURAS
INSPIRADORAS NESTE MÊS:

Orações para Todas as
Ocasiões - 3

     Frei Fernando chega a Paróquia Nossa Senhora da
Luz em um momento de pandemia em que algumas
atividades da Paróquia seguem suspensas ou
limitadas, para evitar a transmissão do novo
coronavírus. Os encontros e celebrações são on-line,
transmitidos pelas redes sociais da comunidade. Isso
acaba dificultando um contato mais intenso com a
comunidade.
     “Gosto de chegar e descobrir os anseios das pessoas
para, assim, caminharmos e trabalharmos juntos.
É importante perceber que somos uma comunidade
de fé e, enquanto comunidade de fé, devemos sempre
caminhar juntos”, comenta o Frei.
      A experiência do novo pároco com a “luz” está presente desde a infância. “Quando eu tinha uns 9 anos

participava de uma comunidade que tinha algumas pessoas que acendiam velas e eu ficava olhando aquela
luz intensa e cheia de energia. Via a cera derretendo e pensava: ainda vou reutilizar esse material para
produzir uma nova vela: uma nova luz. E, agora, aqui estou em um novo ciclo da vida”, lembrando com
carinho da infância.
     Mas esta não é a primeira vez de Frei Fernando em Salvador. Em 2006, o sacerdote fez o noviciado em
nossa paróquia. Frei Dé acompanhou de perto esse momento e, agora, deseja boas-vindas ao novo pároco,
que também é estudante universitário no curso de História. “Que Frei Fernando saiba ler a história da
comunidade; a história que está sendo proposta por Deus a ele. Que coloque a sua alegria e os dons que
possui para serviço da comunidade. Seja bem-vindo,” deseja Frei Dé. 

FREI JÁ PASSOU
PELA PARÓQUIA 
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 HISTÓRIA- Em 2006, Frei Fernando fez o noviciado em Salvador

“Gosto de chegar e descobrir os anseios“Gosto de chegar e descobrir os anseios
das pessoas para, assim, caminharmosdas pessoas para, assim, caminharmos

e trabalharmos juntos."e trabalharmos juntos."



OBRIGADO POR
TUDO FREI DÉ
SEJA BEM-VINDO
FREI FERNANDO
Comunidades, Movimentos e
Pastorais deixam mensagens de
agradecimento e boas-vindas 

 

 
Movimento Jovens da Luz

Querido Frei Dé, a saudade já começa tomar conta
dos nossos corações, mas a palavra que resumo
esse momento é gratidão! Obrigado pela sua
doação e entrega nesse período, tive muitos
aprendizados e com certeza fica uma grande
admiração. Frei, que Deus continue te abençoando,
te protegendo e te guie nesse novo desafio. 
Frei Fernando  com muita alegria e amor, o
recebemos como nosso Pároco. Por seu sim nessa
nova caminhada, que Deus te abençoe! Conte
conosco. Um forte abraço, 

Comunidade Dom Inocêncio 
Eis que depois de alguns anos o jovem noviço Dé se fez Pároco e ficou
seis anos entre nós, sendo sal e luz para a comunidade! A Comunidade
Dom Inocêncio agradece ao Frei Dé por todo incentivo e
direcionamento nas ações que possibilitaram a aproximação dos seus
membros com a vida cristã e comunitária, fortalecendo e
amadurecendo a nossa fé, em um processo contínuo de reflexão e
conversão. 
Desejamos que, guiado pelos dons do Espírito Santo, Frei Dé seja muito
feliz e obtenha pleno êxito na sua nova Missão. Frei, o senhor ficará
para sempre em nossos corações!
Queremos dar as boas-vindas ao Frei Fernando e dizer que estamos de
coração aberto e de mãos estendidas para o serviço necessário para
apoiá-lo nas demandas que ele nos apresentar. Seja bem vindo Frei
Fernando e que Deus abençoe sua missão!

Catequese Jovens e Adultos 
Frei Dé, gratidão por esse tempo
dedicado a nós. 
Tantos ensinamentos, tantas
catequeses, tantas exortações, mas
na certeza que isso tudo foi sinal de
amor e entrega de quem deu 
 máximo de si pelo rebanho que a ti
foi confiado. Deus te abençoe, São
Pedro Nolasco te fortaleça e Nossa
Senhora da Luz, nossa Mãe das
Mercês ilumine sua nova missão. 
Frei Fernando, seja bem vindo a
nossa comunidade, estaremos de
coração aberto para o acolher e
dispostos a contribuir com seu
pastoreio. A casa é sua.

 

Centro de Avançado de Empreendedorismo do Nordeste de
Amaralina (CAENA)

“E aprendi que se depende sempre de tanta muita diferente gente.
Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas
pessoas.
E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente
aonde quer que a gente vá”
Gonzaguinha 
Obrigado Frei Dé volte sempre ao CAENA!
Bem-vindo Frei Fernando sinta-se em casa no CAENA

 
Pastoral Familiar

Frei Dé, a Pastoral Familiar
agradece pela sua forte vertente
catequética, que permitiu modificar
a direção do curso preparatório
para noivos e deseja ao Frei
Fernando muita luz do Espírito
Santo para esse novo desafio e nos
colocamos à sua disposição para
este momento.

 



 
Pastoral dos Coroinhas 

Frei Dé nossa gratidão por tantos anos de dedicação à
Paróquia Nossa Senhora da Luz. Nesses anos,
aprendemos muito com os seus ensinamentos de
catequista e homem de Deus. O grupo de coroinhas 
 tem muito a agradecer por ter mostrado um Jesus
amigo e pastor dos pequeninos. Que Nossa Senhora
ilumine seus passos. Estaremos sempre em oração
pelo seu sacerdócio e sua nova missão. 
Um forte abraço!
Frei Fernando Henrique: estamos aguardando a sua
chegada com muito carinho e sempre prontos para
servir juntos nessa nova missão. 
É um grande desafio no mundo de hoje trazer as
crianças e adolescentes para servir ao altar do
Senhor, mas, com dedicação, vamos mostrar o Jesus
amigo e  superar juntos todas as dificuldades. Que
Nossa Senhora abençoe o seu sacerdócio e ilumine a
sua vida. Um forte abraço!

Grupo Oração pela Arte

A vida de quem diz sim ao chamado de Jesus é uma sucessão de compromissos assumidos com a leveza de

quem sabe que segue pelo caminho certo. E a caminhada de vocês é sempre regada de desafios, mas

também de presentes de valor inestimável, como cada encontro que acontece.

Por causa dos encontros, despedir-se não é tarefa fácil… O coração aperta, nasce uma saudade

antecipada… Por causa dos encontros, chegar num novo lugar traz a expectativa boa dos sorrisos que

surgirão e dos corações que serão cuidados. Frei Dé e Frei Fernando, nesse momento vocês estão vivendo

os dois lados desse caminho, chegar e partir, descobrir o novo e se despedir do que fica. Cada um no seu

momento construindo a história da missão de amar e servir. Pelo sim renovado a cada dia, para vocês

dois, nós do Grupo OPA dizemos nosso MUITO OBRIGADO! Desejamos que essa nova etapa seja

abençoada. Que São Pedro Nolasco seja sempre inspiração para seus atos e Nossa Senhora das Mercês

continue cuidando de vocês.

Comunidade São Pedro Nolasco
Frei Dé, que o Senhor seja iluminado pela ação do
Espírito Santo de Deus nessa nova jornada, que
Nossa Senhora da Luz possa sempre lhe guiar e
conduzir a sua vida e o seu ministério. Obrigada
por tudo, vamos sempre seguir em frente e deixar
Jesus nos conduzir sempre.                
 A Frei Fernando, seja bem vindo, que a Virgem
das Mercê lhe conduza nessa nova etapa
sacerdotal, que ela estava sempre iluminando e
abençoado seus passos nesse novo compromisso
com Cristo. Que você tenha um olhar
misericordioso para com aqueles que precisam
de seus direcionamento, que venha contagiar
com toda alegria e força de vontade de luta que
voce tem e sempre terá.                           
"Em tudo dai graças, pois é vontade de Deus em
Jesus Cristo para convosco",          ( 1 TS 5:8)

Pastoral da Sobriedade

Agradecemos a Frei Dé pelo Pastor que ele é. Um
Pastor que cuida de suas ovelhas que as deixa
livres para levar a libertação para os que
necessitam.
Um Pastor que nos alimenta com a palavra. 
Um Pastor que vai cumprindo sua missão com
amor ao próximo.
O bom Pastor se vai, mas seus ensinamentos
ficam ressoando em nossas vidas.

 Equipe São Pedro Nolasco
A comunidade Escolar São Pedro Nolasco
(pais/funcionários), agradece todo carinho, apoio, e
trabalho realizado por Frei Dé durante todo esse
período em que esteve na frente as ações do Centro
de Atividades São Pedro Nolasco. 
Em tempo, damos Boas vindas ao Frei Fernando
Henrique e desejamos todo sucesso na sua nova
jornada. 
“Antes de tudo, sou grata a Deus, mediante Jesus
Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo
está sendo anunciada a fé que vocês têm. 
(Romanos 1:8)



 

Legião de Maria
Frei Demerval  que Jesus e Maria estejam sempre no
vosso pensamento em todas circunstâncias da vida.
Nós da Legião de Maria  agradecemos a DEUS por todos
benefícios q o senhor trouxe para a comunidade.
Jamais esquecermos o grande pároco que o senhor é. 
E ao Frei Fernando, seja bem vindo! Toda comunidade
está recebendo você, Frei ,com um abraço e com as
maiores expectativas. A ansiedade de receber a palavra
de Deus através de seus ensinamentos e atitudes. Fique
sabendo que a fé é o caminho de todos que pertencem
a esta linda Paróquia!
O amor, a amizade, o respeito e o sacrifício  são os
alicerces de todos nós. Pode ter certeza que sua
chegada causa furor entre todos, com a certeza de um
futuro construído por todos . Até breve, Frei Demerval.

Grupo Mãe Maria
Frei Dé, querido, o Grupo Mãe Rainha, lhe
agradece por estes ricos anos em que
esteve à frente da Paróquia Nossa
Senhora da Luz, como pároco. 
A comunidade  cresceu e amadureceu com
seus ensinamentos. Estás indo para uma
nova missão,  que o Espírito Santo de
Deus lhe inspire e acompanhe em seus
trabalhos pastorais.  Você irá fazer falta
em nossa comunidade. Queremos
também acolher com carinho o Frei
Fernando Henrique, o nosso novo pároco.
Recebam as nossas orações e a nossa
sincera amizade! Paz e bem sempre para
vocês.

Catequese com Crianças
Dois dedinhos de prosa: 
Chegadas e Partidas
A Frei Dé e Frei Fernando, 
perguntas poéticas de Pablo Neruda recolhidas em
agradecimentos, embaladas em folhas de acalanto,
amarradas com amizade e salpicadas de bênçãos pelas
mãos das Crianças da Catequese.
 “A quem posso perguntar o que vim fazer nesse
mundo?
Quem gritou de alegria quando nasceu a cor azul?
Então não era verdade que Deus vivia na Lua?
E por que o sol é tão simpático no jardim dos hospitais?
Se todos os rios são doces, de onde o mar tira o sal?
Por que não ensinam os helicópteros a tirarem o mel do
sol?
Se acabar o amarelo, como vamos fazer o pão?
A fumaça fala com a nuvem?
Quantas abelhas tem o dia?
O que diz a velha cinza quando caminha junto ao fogo?
Por que choram tanto as nuvens e cada vez são mais
alegres?
Onde está o menino que eu fui? Está dentro de mim ou
se foi?
É verdade que as andorinhas vão restabelecer-se na
lua?
Quantas igrejas tem o céu?”
Os orvalhos da infância nos revigoram  e nos fazem
sorrir, criar, cantar, dançar, rezar sem medo de ser feliz!
Nosso abraço de agradecimento e boas-vindas!

Pastoral do Empreendedor
Dizer que Frei Demerval parte em nova
missão deixa saudades, deixa um trabalho
muito bacana na paroquia, nossa
paroquia é muito ativa e ele sempre soube
tratar os projetos, tratar a comunidade da
melhor forma. A Paróquia é bem
estruturada, as pessoas vibram muito e
dizer que Deus abençoe essa nova missão
Ele deixa saudades, mas deixa também
grandes trabalhos realizados. A Paróquia
recebe de braços abertos o nosso novo
Frei Fernando Henrique, estamos à
disposição para essa nova missão.

 



Simone Café (Setor Juventude)

Durante seis anos, fomos agraciados com a presença
e a fortaleza de Frei Dé em nossa Paróquia. Mas Deus,
que tudo sabe, decidiu que a missão dele entre nós
tinha se cumprido e que era chegada a hora de
vivermos um novo recomeço, e nos mandou Frei
Fernando. 
Confesso genuinamente que meu coração - humano
que é - ainda está desalinhado como esse recomeço,
por saber que não teremos mais tão perto alguém
que se tornou tão importante em minha vida e na
vida da nossa juventude, ao mesmo tempo que está
feliz com a chegada do nosso novo pastor. 
Frei Dé sempre nos acolheu! Posso dizer sem medo
que ele foi o Padre dos jovens. Porque ele abriu o
coração e ouvidos para nós e, com seu jeito forte e
carinhoso, sempre nos mostrou qual o melhor
caminho a seguir, qual a melhor atitude a tomar, qual
o melhor momento de nos posicionarmos. Porque ele
sempre nos mostrou que a fé só tem sentido quando
transformada em amor. 
Frei Dé, obrigada por ser essa estrada onde Deus
chega e nos visita. Sua amizade, seu carinho, seu
cuidado sempre nos pôs em Deus, porque sua
especialidade é desfazer amarras. E abrir caminhos. 
Ao nosso novo Frei, deixo aqui o meu abraço e um
versículo bíblico que sempre me acompanha no meu
serviço: "Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos
dará força; e sereis minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os
confins do mundo" (At 1, 8). Seja muito bem-vindo,
peregrino do amor! Nossa Paróquia o recebe de
braços e corações abertos. 

Pastoral da Saúde

Gratidão é a Palavra
Nós da Pastoral da Saúde queremos expressar
nossos sentimentos de gratidão pelo período em que
você, Frei Demerval, ficou entre nós. Durante esse
período, você trouxe para nós, através de suas
mensagens catequéticas, ensinamentos que iremos
guardar no mais íntimo do nosso  ser.  Jamais 
 esqueceremos os seus ensinamentos os quais nos
inspiraram à missão,  levando aos irmãos sofredores 
 esperança e solidariedade, traduzidas em gestos de 
 amor fraterno. Com seus ensinamentos,
aprendemos a curar os males que afligem a todos
nós, principalmente neste momento histórico, nos
colocando de olhos abertos a vivência em
comunidade.  Suas temáticas catequéticas irão
sempre permear nossos horizontes, para o bem
comum, tendo o Senhor Jesus Cristo como centro de
nossas ações. Somos agradecidos Frei Demerval e
rogamos ao Deus da vida para que onde você estiver
seja operário e instrumento do Senhor Jesus Cristo,
na derrubada de muros e construções de muitas
pontes. Que nossa mãe, nossa Senhora das Mercês,
te cubra  com seu manto sagrado, protegendo-o de
todos o males. Deus te abençoe! Ao Frei Fernando,
nosso futuro Pároco, que seja bem vindo,  desejamos
uma boa estadia  para caminharmos juntos e 
 colocamo-nos  a sua disposição.

Movimento Escalada
Certa vez li que cada encontro deixa um pouco conosco e leva um pouco de nós. E  um pouco da nossa
Paróquia será levado com você, Frei Dé. Mas, sem dúvida, muito mais de você ficará conosco. Seus
ensinamentos, palavras de paz, de conforto e lições de fé foram cultivados em nós jovens e certamente darão
bons frutos. Seu exemplo de fé, retidão, devoção e empenho em levar a palavra de Deus ficarão marcados para
sempre em nós do Movimento Escalada. Não há como negar: a comunidade da Luz hoje também é um pouco a
comunidade de Frei Dé. Nossas portas estarão sempre abertas, para você, nosso mensageiro de Deus, de
sorriso aberto e música no coração. E parafraseando a canção:  “leva com você nosso abraço, qualquer dia a
gente se vê, para recordar, cantar nossas cantigas, abraçar, falar das nossas vidas, desse Deus que há em mim e
em você”. Um até breve e um muito obrigado.
A Frei Fernando, com muita alegria no coração, desejamos que esta nova missão seja iluminada por Deus e
cheia de muitas graças. Estamos de braços abertos para recebê-lo e ansiosos pelos seus ensinamentos. Que
juntos possamos  descer o monte e, de mãos dadas, enfrentar as dificuldades, multiplicar nossa fé e melhor
servir.



Pastoral da Comunicação

“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.” (Mt,18:20)
Frei Dé: é com imensa alegria que a PASCOM se despende do senhor. Não há motivo para tristezas, pois
sabemos que a sua missão aqui foi concretizada: construiu uma comunidade forte, unida e cheia de fé. Nós
temos muito orgulho de termos participado dessa caminhada ao seu lado, ajudando a divulgar as ações da
Paróquia, falando sempre de Deus e estreitando o relacionamento com os fiéis. E isso é a verdade que Jesus
pregou: estamos reunidos em Seu nome, e Ele sempre esteve conosco. 
Desejamos um feliz recomeço na sua nova Paróquia. Sentiremos uma saudade boa, com a sensação de dever
cumprido.
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem.” (Jo: 10,27)
Um novo bom pastor chega à nossa comunidade para nos conduzir pelo caminho seguro. 
Frei Fernando, seja bem-vindo! A Pascom o acolhe de braços abertos, ansiosa por escutar a sua voz e segui-lo
rumo ao nosso maior objetivo: comunicar a palavra de Deus para o mundo.

 Que Frei Fernando saiba ler
a história da comunidade; a

história que está sendo
proposta por Deus a ele. Que

coloque a sua alegria e os
dons que possui para serviço

da comunidade. Seja bem-
vindo

No domingo, dia 07, frei Dé celebrou sua última missa na Paróquia. Foi uma despedida cheia de
emoção transmitida pelas redes sociais da paróquia.  Na mesma celebração Frei Fernando
Henrique, que chegou em Salvador dia 1ª, tomou posse como novo pároco. Seja bem- vindo.

Frei Dé

A palavra com que descrevemos a missão de Frei
Demerval em nossa paróquia da Luz e na comunidade
mercedária é gratidão.  Gratidão pelo empenho, pela

vivência, pelo testemunho, pelo serviço, pela
criatividade, pela missão de animar o povo de Deus. Ao

mesmo tempo, pedimos ao Senhor da messe que o
proteja e conduza na nova missão. Que a alegria do

Evangelho esteja com ele e que se sinta bem acolhido na
nova missão. Deus o acompanhe e proteja. E que ele

conte sempre com nossas orações sustentado-o em sua
caminhada vocacional.

Frei Fernando


