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Festa da Luz, da Fé e da Família

M

ais alguns dias e estaremos vivenciando o Natal
deste ano de 2012. Natal é, acima de tudo,
acolhida da vida nova, que se faz esperança e paz.
Em meio a tantas solicitações de presentes e
consumismo, o cristão é desafiado a descobrir o que é
prioritário em cada Natal: o encontro com Jesus. Só é
verdadeiramente Natal para quem descobre o Cristo e
com Ele inicia um novo jeito de viver.
Celebrar o Natal é lembrar a vida em família. É na
família que descobrimos o sentido da vida e da fé. É na
família que aprendemos a superar os desafios e a
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Seqüestraram Jesus.
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recomeçar, a cada novo dia. Deus ao enviar Jesus
através da Família de Nazaré, abençoou todas as
famílias.
Mesmo que não haja recursos para adquirir o que
gostaríamos, alegremo-nos com o essencial: uma
família reunida, a paz nos corações e a fé a iluminar
nossa vida.
Agradecemos sua presença amiga durante esse
ano. Receba nossas preces. Que Jesus derrame suas
bênçãos, protegendo sua vida com saúde e paz neste
Natal e Ano Novo.
Dom Silvério J. Albuquerque
Bispo Emérito

A Assembléia Arquidiocesana de Pastoral
assumiu diversos compromissos e propostas.
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Sequestraram Jesus
D

e novo é
Natal. De
tanto ouvir e
ver as mesmas
coisas, o Natal
virou rotina. Propagandas sem novidades, velhas canções dizendo as
mesmas coisas, as ruas enfeitadas
quase do mesmo jeito. Natal perdeu a graça. Por que ? E para piorar, surge o Papai Noel, cansado e
suado, com aquelas roupas de inverno num calor de 30 graus.
UM LIVRO de Machado
de Assis, pergunta:
mudou o Natal ou mudei eu? Onde está o
Natal de outros tempos, com o pequeno
presépio feito em
casa, com um espelho
parecendo um lago e
o pinheirinho com o
algodão parecendo
neve? Onde está
aquele Natal que enchia de encanto o coração e as famílias?
É MUITO grave, seqüestraram
Jesus. Ele nos foi roubado e em seu
lugar tentam colocar panetones, perus, chocolates, presentes, muitos

presentes. No lugar do Menino pobre
de Belém, querem nos impingir bonecas que falam e dançam, carrinhos
com motor, que andam e acendem luzes, tênis iluminados e roupas que
vem do outro lado do mundo. Sem falar dos gulosos jantares, onde é quase
impossível escolher, tantas são as
ofertas. Podemos, quem sabe, ir ao
Procon e pedir que devolvam o Natal.
Este natal que nos impingem está
vencido, precisa ser retirado do mercado. É falsificado.

COMO ponto de partida, é preciso
colocar Jesus no centro de nossa festa.
Não é o Natal do Papai Noel, distribuindo presentes para as crianças ricas e
brinquedos reciclados para os pobres.
É o Natal de Jesus, que veio trazer a
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todos o grande presente da salvação.
É o Natal daquele que veio trazer a
boa nova aos pobres, excluídos e sem
esperança.
NATAL é também lembrar que
o Menino cresceu e nos deixou um
modo de viver. Um modo exigente,
mas que inclui a misericórdia. Natal
não é uma noite, mas uma vida. É
uma atitude que envolve todas as
noites, todos os dias. Natal é a certeza de que para Jesus não existem
casos perdidos.
EM 1223, Francisco de Assis, o santo do presépio, decidiu: “Quero, neste ano, celebrar o Natal mais bonito de minha vida”.
Cada um de nós pode
tomar essa decisão. Isso
significará reinventar
um Natal, um Natal
com menos lampadinhas e mais luz. Um
Natal com menos festas e mais paz,
um Natal onde Jesus é a figura principal. Troque seu natal vencido por
um Natal novo, um Natal com Jesus.
+ Itamar Vian
Arcebispo Metropolitano
di.vianfs@ig.com.br

Assembleias realizadas na Arquidiocese
Assembleia de Pastoral

Ano da Fé
A carta “Porta de Fé” do Papa Bento XVI traz cinco
grandes objetivos para o Ano da Fé:
1. Oportunizar para todos um tempo de profunda
reflexão e redescoberta da fé.
2. Convidar para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor.
3. Convocar toda a Igreja a um empenho mais convicto a favor de uma nova evangelização.
4. Suscitar, em cada cristão o compromisso de confessar a fé na liturgia, particularmente na Eucaristia.
5. Intensificar o testemunho da caridade, pois a fé
sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria
um sentimento constantemente à mercê da dúvida.
A Assembléia de Pastoral assumiu diversos compromissos e propostas, para tornar a nossa fé mais
coerente, sobretudo na dimensão da educação, no
viver como comunidade eucarística e missionária.
COMPROMISSOS:
A – Realizar por Forania em 2013, um curso para
preparar Ministros Extraordinários da Palavra.
B – Organizar e/ou fortalecer, em todas as paróquias, grupos de Leitura Orante da Bíblia.
C – Realizar, nas paróquias, de 16 a 20 de julho de
2013 a Semana Missionária, em preparação à Jornada Mundial da Juventude.
D – Organizar, nas paróquias, de 21 a 23 de novembro – 2013 – Tríduo Preparatório para o encerramento
do Ano da Fé.
OUTRAS PROPOSTAS:
01 – Valorizar mais a celebração da Palavra de Deus
nas comunidades.
02 – Valorizar experiências de fé transmitidas pela
família e próprias de religiosidade popular(pedir a
benção, sinal da cruz, festas de padroeiros).
03 – Decorar Creio.
04 – Homilias melhor preparadas, dialogadas, ligadas com a vida das comunidades.
05 – Utilizar os Meios de Comunicação Social e
novas tecnologias para evangelizar.
06 – Realizar uma Jornada de Estudos sobre a Fé,
os documentos do Vaticano II e Catecismo da Igreja
Católica.
07 – Publicar livros, palestras etc – com o tema da Fé.
08 – Promover momentos especiais de catequese
com jovens para descobrirem a beleza da fé.
09 – Nas novenas, em preparação à festa dos padroeiros, refletir temas relacionados com a fé e a vida –
Fé e Obras.

De 08 a 10 de novembro, no Centro de Formação, aconteceu a Assembléia de Pastoral da Arquidiocese com participação dos padres, diáconos, religiosas e lideranças, para refletir as Urgências
Pastorais e a Ações Comuns propostas pela CNBB no documento
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 20112015. Foram tratados outros temas como: Ano da Fé, Missões na
Arquidiocese, Jornada Mundial
da Juventude, Campanha da Fraternidade 2013, Semana Social e
Seminário sobre a Saúde. As Urgências Pastorais e compromissos
assumidos no Ano da Fé pela Arquidiocese, serão publicados, em
breve, no Calendário de 2013.

Assembleia Regional
do E.C.C.
O Encontro de Casais com Cristo E.C.C. - do Regional Nordeste 03 – realizou, nos dias 17 e 18 de novembro,
em Feira de Santana, o Assembléia
Regional com o tema: “Chamou-os e
começou a envia-los dois a dois” ( Mc
6,7). Na oportunidade, tomaram posse
todos os Casais Coordenadores das 25
dioceses da Bahia e Sergipe. O arcebispo metropolitano dom Itamar Vian
nomeou, como diretor espiritual do
ECC da Arquidiocese o Pe. Pedro Rodrigues e o novo Casal Arquidiocesano, Isnaldo Marques e Telma Cristina
Dourado.
E no dia 06 de dezembro, na igreja
Senhor dos Passos, durante Celebração
Eucarística às 12:00 horas, dom Itamar
nomeou também o novo casal coordenador da Pastoral Familiar, José Alves e
Maria das Graças da Silva Alves.

Assembleia da Catequese
Aconteceu nos dias 17 e 18 de novembro, no Centro Arquidiocesano do
Papagaio, a Assembleia Arquidiocesana de Catequese. Mais de cinquenta
catequistas das cinco foranias avaliaram o ano de 2012 e planejaram ações
para 2013 pensando no Ano da Fé e no Projeto Missionário que será desenvolvido em nossa Arquidiocese. Sob o comando da Ir. Iria Cristofolini, coordenadora arquidiocesana, os animados catequistas partilharam experiências de fé e elegeram novos coordenadores para as foranias.

TRATORES - MOTORES
IMPLEMENTOS
PEÇAS E SEVIÇOS
Av. Presidente Dutra, 1819 - Capuchinhos
Feira de Santana - BA
Telefax: (75) 3223-6044 / 9133-7710 / 9131-2361
E-mail: tratoserv@tratoserv.com.br

Av. Eduardo Fróes da Mota, 2070
Parque Getúlio Vargas - Feira de Santana
Fone/Fax: 75 3625-3750 / 3625-9968
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Cinco padres da Arquidiocese
vão fazer cursos de Mestrado e Doutorado
A arquidiocese de Feira de Santana
sempre atenta às exigências de nosso
tempo, resolveu liberar, em 2013, cinco
sacerdotes. Vão fazer cursos de Mestrado ou Doutorado e assim poderão prestar
melhores serviços na Faculdade Católica
da Arquidiocese, no curso de Teologia
para Leigos, na Escola de Formação Cristã, palestras, retiros etc. Segue o nome
dos sacerdotes, o curso que freqüentarão
e o local: Pe. Gerson Pereira de Figueiredo, Direito Canônico, em Roma; Pe.

Júlio César Santa Bárbara, Teologia Sistemática, no Rio de Janeiro; Pe. Paulo
Tarso Bispo de Souza, História da Igreja,
em Roma; Pe. Genival Oliveira Carvalho,
Filosofia, em Buenos Aires; Pe. Hipólito
Gramosa dos Santos, Teologia Sistemática,
em Roma.
O Pe. Arivaldo Aragão Vitória que fez
curso de Mestrado em Liturgia, em Roma,
já retornou. O Pe. Jorge Ribeiro de Sousa,
em breve defenderá a tese de Doutorado em
Filosofia, em Roma.

Ordenações Sacerdotais
Durante o mês de dezembro acontecem cinco ordenações sacerdotais na Arquidiocese de
Feira de Santana. LUCIANO DOS SANTOS –
Dia primeiro de dezembro, às 17 horas, em Irará. JOSÉ RIBEIRO
OLIVEIRA E ROBERTO BESSA DOS SANTOS (diácono da congregação dos Pobres Servos) – Dia 15 de dezembro, às 18 horas, em Santo Estevão. LEOMÁRIO
GONÇALVES DOS SANTOS – Dia 22 de
dezembro, às 18 horas, paróquia São José
Operário Campo Limpo – Feira de Santana.
ZORIMAR FERNANDES DA SILVA –

Dia 29 de dezembro, às 18 horas, em Jacobina. Todas as ordenações serão presididas
por dom Itamar Vian, arcebispo metropolitano de Feira de Santana.

Mosteiro das Irmãs Clarissas

COMUNICAÇÃO
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DA VERDADE
Av. Sete de Setembro, 80 - Relógio de São Pedro
Salvador - BA - Fone/Fax: (71) 3321-4445 / 3321-0126
E-mail: salvador@paulus.com.br
www.paulus.com.br
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Está sendo construído,
no bairro Papagaio, em Feira de Santana, o primeiro
Mosteiro de Irmãs Clarissas no estado da Bahia. São
necessários cerca de mil sacos de cimento. Você pode
oferecer um? Participe da
construção dessa importante obra, depositando vinte
reais ou mais na Conta Corrente 1883-8. Agência 4109
– OP: 003 – Caixa Econômica Federal. - Feira de
Santana – BA - Mosteiro
Imaculada Conceição da
Mãe de Deus

Dom Itamar
personalidade do ano
O arcebispo metropolitano dom Itamar Vian, no último dia 14 de novembro recebeu da Revista Indústria – Comércio e Turismo, o “Troféu Personalidade – 2012” por serviços prestados a
Feira de Santana e Estado da Bahia:
luta contra privatização da Embasa,
reabertura do Hospital Dom Pedro de
Alcântara, a Fazenda da Esperança destinada a recuperar dependentes de drogas, a Casa Fonte de Vida que acolhe e
acompanha pessoas com Aids, a organização de duas Semanas Sociais na Bahia,
entre outros serviços.

Envie suas notícias para:
Secretaria de Pastoral:
sec-pastoral@arquidiocese-fsa.org.br
Radio São Gonçalo:
radiosaogoncaloclube@hotmail.com
Rádio Sociedade:
comercial@princesafm.com.br
Fé Católica:
fecatolica6@gmail.com
Abrindo Caminhos:
programaabrindocaminhos@gmail.com
Amigos do Evangelho:
lourdesame@ig.com.br
Dom Itamar Vian:
di.vianfs@ig.com.br

EDITORA
VOZES
LIVRARIA

Rua Carlos Gomes, 698-A - Centro
Salvador - BA
Tel.: (71) 3329-5466 - Fax: (71) 3329-4749
E-mail: vozes20@uol.com.br

A comunicação
a serviço
da vida

Av. Sete de Setembro, 680 - Centro
Salvador - BA
Tel.: (71) 3329-2477
E-mail: livsalvador@paulinas.org.br

