
CARTA ABERTA EM APOIO À FREI ANAILTON 

Vossa Reverendíssima Frei Gilson Marinho OFMCap. Ministro Provincial da 

Provincia dos Frades Capuchinhos Bahia e Sergipe, Saudações. 

 

Em virtude do atual momento, e da iminência da transferência do Frei Anailton Brito 

dos Santos desta Fraternidade Bom Jesus, na Paróquia São Sebastião de Seabra, viemos 

através desta reforçar o nosso agradecimento pelos três anos de atuação do Frei Anailton 

nestas terras seabrenses e, na oportunidade, expressar o desejo da comunidade 

seabrense pela sua permanência. 

Uma nova Seabra já se torna visível aos nossos olhos e isto é inegável! 

Durante os últimos três anos, a Paróquia São Sebastião, em Seabra vem sendo 

transformada profundamente e tem adquirido a desafiadora postura de anúncio constante 

do Evangelho e busca por imersão na vida cristã. 

Desde a posse do nosso pároco Frei Anailton Brito do Santos, OFMCap, no dia 23 

de novembro de 2019, nos tornamos um povo de Deus em constante e intenso processo 

de mudanças, internas e externas, e isto têm nos aproximado de uma vida mais coerente 

com o testemunho cristão, sua dimensão missionária, o amor à Santa Eucaristia, o retorno 

aos Sacramentos. 

Neste pequeno espaço de tempo foi visto o surgimento de tantas bênçãos capazes 

de nos apresentar a grandeza do Reino dos Céus. Entre estas bênçãos destacamos a 

criação da Casa de Retiro Betânia, uma casa próxima á cidade que foi adquirida e 

reformada para ser um espaço digno, onde o povo de Deus possa fazer seus momentos 

de deserto e retiros, uma necessidade tão antiga de nossa paróquia.  

Outros espaços foram revitalizados como a Igreja do Bom Jesus que foi 

contemplada com uma nova Iluminação e Sonorização, a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição do Campestre com uma grande reforma em seu altar-mor e restauração da sua 

imagem, primeira padroeira das terras seabrenses. Também foi possível ver espaços 

ociosos se tornarem refúgio para orações, reuniões, formações e encontros como o 

Espaço Frei Justo Venturi e o Espaço Monte Alverne.  

No campo histórico de nossa paróquia, é de grande alegria poder vermos um 

espaço totalmente dedicado ao Frei Justo Venturi, frade Capuchinho que tanto marcou a 
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cidade e os corações dos seabrenses. No Memorial Frei Justo é possível ter um contato 

direto com a história de nossa comunidade através dos objetos para celebração, como seu 

megafone, ou outros objetos pessoais como livros e breviário e até mesmo alguns dos 

seus últimos pertences, vindos diretamente da Itália no início do ano de 2022.  

Concomitante a estas grandes obras vimos em tão pouco tempo uma transformação 

que transcende a estes espaços físicos e celebrativos e atingem a alma de todos nós; 

somos novos em Cristo e isto se dá graças ao desejo incansável de gerir e fomentar 

momentos de grande espiritualidade.  

Tantos irmãos que após anos afastados de nossa igreja, voltaram felizes ao nosso 

convívio, professando a fé e se lançando como membros ativos no serviço cristão de 

cuidar da casa do Pai e fazê-lo amado através do seu testemunho de vida. 

Como não nos lembrarmos da Quaresma 2022 que até hoje ecoa em nossos 

corações? Quarenta dias de Santa Missa do Perdão em pleno meio dia e com Igreja lotada 

que preparou todos da paróquia para a Semana Santa, marcante em seus exercícios 

espirituais tão novos por cá, mas tão intensos; a Procissão do Encontro, as celebrações 

penitenciais para homens, mulheres, casais e jovens... tantos momentos que fizeram 

história. 

A celebração de Corpus Christi com seu tapete luminoso; 1150 velas formando uma 

passarela por onde o Rei dos Reis passou ou até mesmo o presbitério ornado com um mar 

de uvas e pães, abraçando a Jesus, Corpo, Sangue, Alma e Divindade presente na 

Eucaristia; não houve olhar que não brilhasse com o amor ao nosso Deus vivo, lágrimas de 

gratidão que rolaram em faces marcadas pela presença do Sagrado. 

Seguindo uma Igreja em caminho Sinodal, a paróquia veio este tempo todo em 

diálogo constante com toda a sociedade civil seabrense e se apresentando como uma 

casa aberta a acolher a todos e pronta ao diálogo. Tal fato foi evidenciado por momentos 

especiais como as Celebrações para os Educadores, Comerciantes e Empresários, 

Agentes de Segurança Pública e Celebração para os Caminhoneiros que no último dia 31 

de julho os reuniu na Igreja do Bom Jesus, vindos de toda a região da Chapada 

Diamantina e alguns outros lugares para receber sua benção. 

Foi também no cumprimento de uma Igreja Samaritana, em saída e estado 

constante de missão, alinhada com as diretrizes diocesanas e com o que tanto nos pede o 
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Santo Padre, o Papa Francisco, que levamos as nossas carreatas durante toda a 

pandemia até as periferias geográficas e existenciais de nossa cidade; lugares onde nunca 

havia passado uma só procissão! 

É interessante ainda destacar que a atuação se expandiu também para a Diocese 

com uma formação para a Pastoral do Dízimo, realizada na Catedral Bom Pastor e 

ministrada pela equipe paroquial; também a implantação da Pastoral da Educação na 

paróquia e a nível diocesano; um movimento que vai ao encontro da Campanha da 

Fraternidade 2022, cujo tema discutido foi “Fala com Sabedoria, Ensina com amor”. 

É importante não nos esquecermos de contextualizar tudo isto que foi descrito: a 

sociedade viveu nestes últimos três anos uma verdadeira reviravolta devido a pandemia 

promovida pelo surgimento e evolução do Covid-19; enquanto crescemos e nos 

enraizamos na Palavra de Deus muitos lugares viram, com dor, a dificuldade de seguir. 

Temos total consciência que tal feito só se tornou possível graças ao olhar atento e 

misericordioso do Bom Pastor em conjunto com a constante intercessão de São Sebastião, 

Nossa Senhora da Conceição e de nossa amada Santa Baiana, Santa Dulce dos Pobres, o 

Anjo Bom da Bahia. 

Hoje, ao vivenciarmos com grande alegria a entronização da Relíquia de Primeiro 

Grau de Santa Dulce na Igreja do Bom Jesus, temos a convicção de que Deus olha de 

modo especial por esta terra e nos envia santos pastores a guiar este rebanho.   

E sabemos, que apesar de haverem aqui ventos contrários que insistem em 

desmerecer tantos feitos e fechar os olhos para as conversões que tem se apresentado em 

nosso meio, a presença de Frei Anailton é, sem sombras de dúvida, um divisor de águas 

para um povo que desperta para o sagrado e está aprendendo a amar verdadeiramente a 

Jesus. 

É com alegria e gratidão que nós, abaixo assinados, rendemos graças ao Senhor 

por estes três anos de administração paroquial do Frei Anailton Brito, e estamos certos de 

que muito mais há para ser construído na igreja templo e na igreja pessoa. 

 

Dado em 15 de outubro de 2022, na Paróquia São Sebastião, Seabra-Ba,.  

 




































































