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Editorial
Vida e Compromisso

“Fraternidade e Vida” é o tema
central do texto base da CF 2020

Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
A Campanha da Fraternidade 2020 traz como tema a vida
como dom e compromisso. No seu objetivo geral está posto:
“conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o sentido da
vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de
mútuo cuidado entre as pessoas...”.
Que a Igreja defende a vida desde a fecundação até o transe derradeiro todos sabemos; isso é doutrina consagrada, é
“cláusula pétrea” pois é mandamento do Senhor.
Que Deus cria e cuida, porque cria para salvar é verdade
de fé, a Escritura nô-lo ensina. Que os cuidados do Senhor
para com todos os seres criados, máxime o homem, sua imagem e semelhança é condição básica para que tenhamos vida
plena nesse planeta que Ele criou, a fim de ser a nossa casa
comum é realidade que se impõe à consciência universal.
Isto posto, entra aqui a nossa responsabilidade diante da
vida e da criação de Deus. Somos todos seus filhos e a Ele
todos devemos gratidão, pois a vida que nos foi dada é Graça
e a Graça que supõe a natureza não se medra pela pequenez
das nossas opções. Deus nô-la dá imerecidamente. Não é
mera redundância, é realce de linguagem: a Graça é de graça!
Assim, e seguindo esses postulados teológicos insistimos
em chamar a atenção dos cristãos (católicos e/ou não católicos), de todos os homens de boa vontade que habitam qualquer pedaço de chão desse planeta que Deus nos chama amorosa e insistentemente a abrirmos o coração, dilatarmos as
artérias vitais do nosso ser para acolher e cuidar daqueles que
se puserem diante de nós tal qual o peregrino da estrada da
Samaria (Lc 10,29-37). O bom samaritano viu o homem caído à beira da estrada, sentiu compaixão e cuidou dele. Já se
falou tanto disso, mas é razoável e salutar replicar: nas ruas de
Salvador, em pleno século XX, foram deixados muitos filhos
de Deus feridos, famintos, deserdados e a Irmã Dulce cuidou
deles. Teve por todos compaixão, tal qual fazia Jesus e como
tantos outros discípulos do Senhor o têm feito ao longo desses
vinte séculos da história pós-Cristo.
Aproxima-se mais uma vez a quaresma, tempo de penitência, caridade, conversão. O profeta, na liturgia das cinzas
irá gritar aos nossos ouvidos: “rasgai vossos corações e não as
vossas vestes; voltai ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é
bom e compassivo, longânime e indulgente... (Joel 22,13).
Deus é bom, compassivo, longânime! É esta a base teológica
que contemplamos na tradição bíblica para insistentemente,
repetidamente, teimosamente proclamarmos a nossa vocação
à magnanimidade.
Que nesta quaresma e neste ano 2020 descubramos o sentido da nossa vida que é dom e compromisso, acolhendo e
cuidando dos nossos irmãos que merecem mais que um barraco coberto com papelão para morar e um pouco do resto de
comidas que sobram de nossas mesas fartas. Que o jejum (as
dietas alimentares) não seja apenas por questões estéticas ou
de saúde, mas éticas, morais e espirituais.

A Campanha da Fraternidade é o modo com o qual a Igreja no Brasil vivencia a
Quaresma. Há mais de cinco décadas, ela anuncia a importância de não se separar conversão e serviço à sociedade e ao planeta. A cada ano, um tema é destacado, assim, a
Campanha da Fraternidade já refletiu sobre realidades muito próximas dos brasileiros:
família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação, moradia e violência, entre outros
enfoques.
Em 2020, a CF convida, por meio de seu texto-base, a olhar de modo mais atento e
detalhado para a vida. Com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e
lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), busca conscientizar, à luz
da palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em
relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e
no planeta, casa comum.
Lançado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o texto-base
convida a um olhar que se eleva para Deus, no mais profundo espírito quaresmal, e
volta-se também para os irmãos e irmãs, identificando a criação como presente amoroso do Pai. No texto, a presidência da CNBB afirma que a Campanha será uma motivação para olhar transversalmente as diversas realidades, interpelando a todos ao respeito
do sentido que, na prática, se atribui à vida, nas suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica.
“Não se pode viver a vida passando ao largo das dores dos irmãos e irmãs”, diz um
trecho do texto base. Ver, sentir, compaixão e cuidar são os verbos de ação que irão
conduzir este tempo quaresmal. Para isso, o texto-base que é dividido em três partes e
convida que cada pessoa, cada grupo pastoral, movimento, associação, Igreja Particular e o Brasil inteiro, motivados pela Campanha da Fraternidade, possam ver fortalecida a revolução do cuidado, do zelo, da preocupação mútua e, portanto, da fraternidade.
Santa Dulce dos Pobres é a grande inspiração da Campanha da Fraternidade 2020.
Observamos que todo o material de divulgação da CF nos remete a Santa Dulce, suas
idas e vindas, sua luta em socorrer os pobres, uma Peregrina no sentido fiel da palavra,
conforme podemos cantar no refrão do hino.
Peregrinos, aprendemos nesta estrada
o que o “bom samaritano” ensinou:
Ao passar por uma vida ameaçada,
Ele a viu, compadeceu e cuidou.
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RECOMEÇAR 2020: Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso
Com este tema da Campanha da Fraternidade
inspirada em Santa Dulce dos Pobres, vamos recomeçar mais um ano de trabalho em nossa Paróquia, confiantes de que Jesus, o Senhor dos Passos, nos conduzirá por um seguro caminho
harmônico de conversão, missão pastoral e sobretudo de oração e compromisso com a vida.
Após o período de festas de final de ano, férias
para alguns, recesso para algumas pastorais, duas

semanas de descanso revezadas pelos sacerdotes,
a igreja funcionou normalmente com celebrações
semanais e dominicais, inclusive transmitidas pelas redes sociais, TV e rádio Web, além da Secretaria com suas inúmeras atividades. Também neste
período foi preparado o Calendário Paroquial de
2020, já impresso e disponível. Vale ressaltar a beleza do seu conteúdo, que além de apresentar o
cronograma das atividades, suscita, através de

versículos e frases, a tomada de atitudes concretas
voltadas para a solidariedade, a caridade, o amor
ao próximo.
Podemos observar as Coordenações especiais
de 2020: o Casal Adson e Nadia à frente da Festa
do Senhor dos Passos, André e Daniela Betin
coordenador da Nossa Feira, Koji e Carminha permanece na coordenação do Forró do Periquito e
Aldo e Rozana na Coordenação do Reencontro.

Conselho norteia o trabalho Pastoral em 2020
Reunido no ultimo dia 3 de fevereiro, com
efetiva participação, o Conselho de Pastoral, sob
a condução do Pároco Monsenhor Luiz Rodrigues, do vigário Padre Francismário Soares e
participação do Seminarista Elielson Carmo, definiu regras e prioridades para 2020, com base no
subsídio já apresentado no Calendário Paroquial,
dentre elas:
1. Continuidade da implementação da Pastoral de Conjunto;
2. Centralização da Comunicação através da
PASCOM paroquial;
3. Responsabilidade das Coordenações no incentivo à participação dos membros das pastorais, movimentos e serviços nas atividades da
paróquia;
4. Fortalecimento do Dízimo Paroquial;
5. Continuidade das Ações do Projeto Crer
com as Mãos, observando a necessidade de unificação das atividades nas diversas pastorais;
6. Observância às normas para acesso e utilização dos espaços do CEI e sua preservação, bem
como observância ao programa de fornecimento
de energia elétrica visando um melhor controle
do uso dos equipamentos e aparelhos de ar condicionado.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Como se pode observar no Calendário Paroquial, este
ano a Adoração ao Santíssimo Sacramento que acontece
toda primeira quinta feira do mês, na Capela Nossa Senhora
da Piedade, terá uma “motivação” como tema principal de
cada noite.
A primeira Adoração, ocorrida no dia 6 de fevereiro,
teve como motivação principal o “início das atividades pastorais e a Ordenação Diaconal do seminarista Elielson Carmo” e contou com expressiva participação. A leitura proclamada nos apresentou a passagem da ultima ceia, quando
Jesus repartiu pão e vinho aos discípulos - seu corpo e sangue - e deixou a ordem: “fazei isto em memoria de mim”,
prenunciando o que Elielson irá vivenciar dentro em breve,
num próximo passo após sua ordenação diaconal. Assim
transcorreu a primeira noite da Adoração ao Santíssimo Sacramento, voltada também para as ações pastorais neste
novo ano.
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Retiro Espiritual Paroquial

Com o tema da Campanha da Fraternidade “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), aconteceu nos dias 15 e
16 de fevereiro, no Centro de Formação Ederval Falcão o Primeiro Retiro Paroquial.
É necessário “subir a montanha”
Sabemos que Jesus se retirava para orar e
muitas vezes Ele subia ao monte (Mt5,1). Assim,
fomos convidados a “subir a montanha” e a fazer
a experiência do “deserto”, da oração, da meditação. E foi nesta perspectiva que o Padre Francismário fez a motivação inicial do Retiro, no sábado, com o tema “A espiritualidade do cotidiano”,
levando todos a refletir sobre a necessidade do
silêncio para escutar Deus, apesar das forças contrárias que o mundo oferece. E neste clima, todos
foram conduzidos a um momento de reflexão individual à luz da Palavra, sobre como aproveitar
o tempo livre para promover a espiritualidade,
como encarná-la no dia-a-dia, no trabalho, na família e nos momentos de lazer.
As bem-aventuranças: pedagogia da santidade (Mt 1-11)
Com esse tema, o Retiro foi reiniciado no domingo, quando o Padre Francismário apresentou
a experiência das bem-aventuranças como caminho proposto por Jesus para se alcançar a santidade.
Uma rica exposição, à luz da Carta Apostólica do Papa Francisco Gaudete et Exultete, sobre
o chamado à santidade no mundo atual, levou à
assembleia reflexões importantes, à exemplo de:
- se nos preocuparmos em responder as urgências exigidas pela humanidade, certamente
estaremos comprometendo a nossa proposta de
santidade;

- olhar e agir com misericórdia é santidade.
Não basta olhar.
- ter um coração limpo, não permitindo que
seja manchado pelas coisas que o mundo está
oferecendo a todo instante;
- é necessário exercitar o movimento de paz
em qualquer ambiente, evitando que o impulso
da raiva o desvie do caminho de santidade.
Por uma eclesiologia da caridade (1º cor
13,1-13)
Tomando por base a Primeira Carta de São
Paulo aos Corintios, “acima de tudo o amor”, Padre Francismário refletiu a necessidade de se
operacionalizar a fé, pois, como sabemos, a fé
sem obras é morta. E reforçou: das três virtudes
teologais - fé, esperança e caridade - Jesus disse

que a principal delas é a caridade (o amor), o primeiro dos seus mandamentos. E observou que o
exercício da caridade conduz à santificação, desde que a obra não seja anunciada, propagada.
O retiro foi encerrado na presença do Cristo
Eucarístico, na acolhedora Capela do Centro de
Formação, conduzido pelo Diácono Elielson,
onde cada um se colocou diante do “Rei dos reis”
e fez o seu propósito de por em prática tudo que
ouviu e aprendeu, seja na vida particular ou comunitária.
Vale registrar a presença do Monsenhor Luiz
Rodrigues, acompanhando o Retiro que foi pregado com muita sabedoria pelo Padre Francismário, além de vários jovens, especialmente os crismandos da paróquia.
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ORDENAÇÃO DIACONAL
Sábado, 08 de fevereiro, aconteceu a Ordenação Diaconal dos Seminaristas
Edson Gonçalves Silva, Ícaro Marcos Soledade Oliveira e Elielson de Jesus
Carmo. Como já era de se esperar, a Catedral Metropolitana ficou pequena
para comportar a quantidade de fiéis que foram participar da Celebração Eucarística presidida por Dom Zanoni Castro, dentre eles um grande numero de
paroquianos da Senhor dos Passos, que há algum tempo se mobilizou para esse
grandioso momento na vida de Elielson.
Vale ressaltar a riqueza que é o rito da ordenação: desde a apresentação dos
seminaristas candidatos, o testemunho apresentado por um dos formadores, o
momento em que são interrogados e expressam o seu propósito perante a comunidade, o ato de prostração, a saudação por parte dos presbíteros presentes,
tudo diante do Arcebispo.
Em sua homilia, Dom Zanoni observou que o dom da vocação ao presbiterado exige da igreja um trabalho profícuo de formação, razão pela qual a
Arquidiocese reconhece essa necessidade de investir no Seminário, para colher
frutos como o que estava sendo visto naquela oportunidade, com a ordenação
diaconal de três jovens que disseram sim à vocação sacerdotal. Agora, fortalecidos com os dons do Espírito Santo, os novos Diáconos passarão a atuar de
forma mais efetiva, dentro dos limites que são estabelecidos pelo regulamento
da igreja.
O diácono Edson servirá à Paróquia de São José, em São José das Itapororocas, Ícaro na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Jacuípe e Elielson continua em nossa Paróquia onde já vem atuando de maneira
eficaz e responsável.
O diácono Ícaro fez um pronunciamento em nome dos recém ordenados, agradecendo a todos que, ao longo da trajetória, proporcionaram aquele
acontecimento: os Arcebispos, os reitores, os presbíteros, os formadores, os seminaristas colegas, as paróquias que os acolheram e os acolhem, os familiares, encerrando com as palavras do salmista “a tua promessa nos faz viver”.

IMPORTANTE:

Logo após a quarta feira de cinzas, inicia-se a Via Sacra Paroquial, todas as sextas feiras,
preparando o povo de Deus para a Semana Santa.

VIA SACRA PAROQUIAL, SAINDO DA ESCOLA JOÃO PAULO I – 19h30
28 de fevereiro
6, 13, 20 e 27 de março
3 de abril
7 de abril saindo da Praça da Kalilândia

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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Deuzinha na casa
do Pai.

Ela era muito amada e considerada "mãe" por
muitos, especialmente pelos amigos do Coral da
Família com quem conviveu por mais de 30 anos.
Sempre carinhosa com todos, ao lado do Sr. Guimaraes, com quem viveu 67 anos de união. 06
Filhos, 19 Netos e 06 Bisnetos, ela era verdadeiramente a Deusa da família. Na paróquia Sr. dos
Passos foram muitos anos, desde que fizeram o
ECC na Paróquia de São Pedro, em Salvador, em
1981, com o grupo que implantou o movimento
em nossa paróquia. Foram inúmeras as atividades
pastoral que assumiu, nos últimos tempos afastada pelas limitações da saúde. Mons. Luiz, durante a celebração de encomendação, ressaltou o
trabalho, a vida dedicada, a fidelidade e fez memória, referindo-se a Guimarães, à família e aos
bons frutos de uma semente bem regada.
O Coral da família entoou os cânticos que
Deuzinha gostava. Um momento bonito, apesar
de ser uma despedida.
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PJ RUMO À 2020
Mais um ano verdadeiramente se
inicia, e com ele as atividades pastorais
da Juventude da nossa Paróquia. E assim, na noite do dia 09 de Fevereiro, na
missa das 19h, foram apresentados a assembleia paroquial os jovens que impulsionarão as atividades nesse ano de
2020, muitos deles exercendo o seu segundo ano consecutivo de coordenação,
atendendo a um apelo de nosso pároco.
Assim temos a certeza de um ano bastante ativo, com ações intensas de evangelização e solidariedade, afinal como o
próprio Papa Francisco afirma: os jovens são como termômetros para saber
como estamos como comunidade e sociedade, mostrando como fazer mais visível e credível o Evangelho no mundo em que vivemos.
A Pastoral da Juventude terá como coordenação geral os jovens: Filipe Costa, Gabriela Ladislau e
Mariana Bezerra. O Alvorada: Maria Lara Almeida, Paula Costa e Wagner Fernando. O Despertar:
Bianca Lima, Igor Medeiros e Lourdes Beatriz. O Caminhada: Gabriel Estrela, Gabriela Oliveira e
Lays Pires. A Jornada Esportiva da Juventude: Brenda Costa, Lais Pereira e Renan Amorim. Esses
quinze jovens estarão à frente das atividades deste ano e contam com o apoio do casal Daniela e Rinaldo Barros e com a coordenação e direção espiritual do Diácono Elielson e Pe. Francismário. Avante Juventude para mais um ano!

Pastoral da Juventude

Noite de louvor marca início das ações 2020

A Pastoral da Juventude da Paróquia Senhor dos Passos no dia 17/02/20, realizou uma Noite
de Louvor com jovens dos movimentos Alvorada, Despertar e Caminhada, além de outros jovens
convidados que ainda não fazem parte da Pastoral. Tratou-se de uma noite especial, sendo conduzida pelos jovens coordenadores da PJ 2020 (Filipe Costa, Gabriela Ladislau e Mariana Bezerra),
sob orientação do Casal Rinaldo e Daniela, juntamente com o Diácono Elielson. Refletiram sobre
o tema da Campanha da Fraternidade – “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, através de exposições dialogadas, músicas e momentos de oração. Naquela oportunidade, com a pedagogia litúrgica da figuração do Senhor dos Passos, da Mãe Maria e de Santa Dulce dos Pobres, foram
apresentados de forma dinâmica e partilhada o Calendário Paroquial, destacando a importância
do Dízimo como demonstração de fé. É a Pastoral da Juventude se solidificando cada vez mais
nos propósitos da sua Igreja, abraçando os desígnios do Evangelho e com obediência a Deus
compreendendo o que está escrito em Tg 1, 22 – “Sejam praticantes da Palavra, e não somente
ouvintes, enganando a si mesmos”.
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Ano Novo... velhos problemas
Não se pode negar que existe – com a chegada de um novo ano – certo pensamento mágico
entre as pessoas, o qual fomenta a ideia de renovação e desaparecimento dos problemas. Assim,
mesmo em meio às dificuldades e desafios, a
maioria consegue por meio de ritualísticas, como
a de se vestir com determinadas cores, esperançar
por dias melhores. Nessa perspectiva, fazem a
contagem regressiva, contando cada segundo no
ponteiro do relógio e, ao transpor do último segundo do velho ano, transcendem-se ao inédito
ano novo, com muito júbilo, abraços e celebração.
Além disso, as cenas e situações se repetem
a cada final de ano. Decerto, já estamos acostumados com as ruas e shoppings lotados, confraternizações, presentes, músicas natalinas, Papai
Noel e ornamentações. De forma análoga, contemplamos os fiéis nas igrejas rememorando o
nascimento do menino Jesus, ações de solidariedade, orações etc. Não esquecendo que esse quadro é acompanhado da chegada do verão, férias,
viagens, praias e muitas festas.
E eis que chega o tão esperado ano novo,
porém, com o passar dos dias começamos a apreciar as velhas e rotineiras notícias: volta às aulas,
compra de material escolar, aumento das mensalidades, dos planos de saúde; aumento das estatísticas de criminalidade, de violência, de acidentes, de desastres ambientais, do morticínio de
pais e filhos, de vidas ceifadas precocemente.
Portanto, o ano é novo somente no calendário,
pois de resto é tudo velho. São velhas, não só as
crises institucionais, as mazelas do estado, a corrupção e a decadência da justiça; mas também o
definhamento dos direitos sociais como educação, saúde, emprego e moradia. Enfim, para muitas pessoas , no exacerbo por lucro, dinheiro é a
questão mais importante em detrimento da vida
humana, prevalecendo cegamente o lema: Ganhar sempre mais!!
FELIZMENTE, no meio de todo esse turbilhão de fatos, existe para nós outro calendário, o
Paroquial.
O CALENDÁRIO PAROQUIAL 2020 nos
convoca a atentar para o lado espiritual de nossas
vidas, participando das festas e celebrações que
elevam a alma: os retiros, as formações, as adorações, a festa do nosso Patrono, a II Semana de
Solidariedade, entre outras; além do compromisso diário ou semanal que nos leva ao verdadeiro
encontro com o Cristo Eucarístico. Ele nos alimenta, fortalece e faz entender que o pensamento
mágico, de renovação da vida, apenas tem sentido se estivermos conectados a Ele, como o tronco
de uma arvore à sua raiz.
Marilene Carneiro Barreto
PASCOM Paroquial

Demonstrativo Financeiro
Dezembro 2019
Ingresso

Demonstrativo Financeiro
Janeiro 2020

Valor R$

Ingresso

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

43.453,00

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

25.174,00

Ofertas: Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios+Capela+Irmã Dulce

24.951,65

Ofertas: Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios+Capela+Irmã Dulce

23.015,20

Batistério 05(cinco)
Patrocínio do Jornal Nosso Passos

190,00
3.150,00

Batistério 05(cinco)

150,00

Patrocínio do Jornal Nosso Passos

200,00

Casamentos (1)

750,00

Casamentos (1)

300,00

outros

696,00

Taxa de Transferência de casamento(1)

100,00

Ingresso total do mês

73.190,65

outros

520,00

Ingresso total do mês

49.459,20

Dispêndio - Estrutura Administrativa
Encargos Sociais+Vale transporte (Funcionários)

11.237,66

Salários+Férias (Funcionários)+ 1ª parcela 13º salário

14.137,40

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.581,57

Energia dos Templos, Água e esgoto/ CEI / Casa Paroquial/com.Ir Dulce

3.277,19

Dispêndio - Estrutura Administrativa
Encargos Sociais+Vale transporte (Funcionários)

7.567,88

Combustível carros paroquiais

660,00

Salários+Férias (Funcionários)

Previna Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios Casa Padres +peças

566,00

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.065,89

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

647,78

Energia dos Templos, Água e esgoto/ CEI / Casa Paroquial/com.Ir Dulce

5.556,17

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do cartão

460,31

Combustível carros paroquiais

358,12

Seguro carro paroquial 3 parcelas

998,40

Previna Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios Casa Padres +peças

566,00

Sistema de Informática THEOS

177,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

649,40

Honorários do contador ( Cúria) )

709,00

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do cartão

316,23

Anti virus

170,00

Serviço de manutenção Ar condicionado(3) CEI

600,00

manutenção Ar condicionados Igreja Senhor dos Passos

580,00

Sistema de Informática THEOS

177,00

Honorários do contador ( Cúria) )

500,00

Manutenção som Igreja Senhor dos Passos

170,00

Total

35.202,31

Casa Paroquial (Mão de obra +material)

Dispêndio - Estrutura Religiosa
Residência Paroquial

1.927,28

Material Elétrico +Mão de obra (temporizador)(CEI)

Côngrua dos Sacerdotes

5.988,00

Comunidade Irmã Dulce ( Coelba/embasa/material elétrico/outros)
Projeto "Crer com aos mãos" (Kimonos)
Total

Seminarista - ajuda de custo
Plano de saúde dos Sacerdotes
INSS padres

500,00
1.670,00

11.069,13

988,58
2.450,00
403,17
3.420,00
35.857,57

399,20

Total

Dispêndio - Estrutura Religiosa

10.484,48
Dispêndio - Dimensão Pastoral

Cúria Arquidiocesana (taxas do Dízimo, das coletas e outros)

10.358,19

Residência Paroquial

1.589,12

Côngrua dos Sacerdotes

6.203,32

Seminarista - ajuda de custo

Ajuda Seminário

9.000,00

Plano de saúde dos Sacerdotes

Material Liturgia

1.756,00

INSS padres

Pascom ( Jornal Nossos Passos )

2.930,00

Total

Pastoral da Criança
Total

399,20
10.453,10

100,00
Dispêndio - Dimensão Pastoral

24.144,19

Cúria Arquidiocesana (taxas do Dízimo, das coletas e outros)
Material Liturgia

Dispêndio - Dimensão Social
Plano de Saúde dos funcionários
Bolsa de estudos - teologia

500,00
1.761,46

3.720,61
209,90

Apoio ao Centro Social Mons. Jessé

1.000,00

Total

4.930,51

7.310,88
480,00

Pastoral do Dízimo (2ª parcela das Folhinhas)
Pascom ( Jornal Nossos Passos )
Total

750,00
2.000,00
10.540,88

Dispêndio - Dimensão Social
Plano de Saúde dos funcionários
Total dos Dispêndios Paroquiais

74.761,49

Comunidade Irmã Dulce (passeio crianças)

Total dos Ingressos

73.190,65

Total

Saldo paroquial Dezembro

-1.570,84

Centro de Formação e Eventos
Ederval Falcão
Receitas:
Alugueis/doação

5.998,00

Despesas:				
Despesas /manutenção

170,00

3.720,61
250,00
3.970,61

Total dos Dispêndios Paroquiais
Total dos Ingressos
Saldo negativo paroquial janeiro

60.822,16
49.459,20
-11.362,96

Centro de Formação e Eventos
Ederval Falcão

Salário dos Funcionários +adiant 13º salário+férias

3.068,74

Receitas:

Embasa -

1.772,26

Alugueis/doação

Coelba

2.516,80

Despesas:

CARFRIO- Conserto+peças Ar condicionado

1.270,00

1.500,00

Despesas /manutenção

185,75

Serviço de vigilancia-Previna

406,00

Salário dos Funcionários

616,60

Recargas Extintores

465,00

Devolução agendamento data

500,00

Material Litúrgico capela

4.954,00

Embasa -

ASISTEC Manutenção Ar+Suportes

4.050,00

Coelba

Armário capela

2.316,00

Serviço de vigilancia-Previna

Total despesas

20.988,80

Saldo do Centro de Formação
Saldo negativo Paroquial mês de Dezembro

-14.990,80
-1.654,00

Total despesas
Saldo do Centro de Formação
Saldo negativo Paroquial mês de Janeiro

Saldo do Centro de Formação mês de Dezembro

-14.990,80

Saldo do Centro de Formação mês de Janeiro

Saldo negativo da Paroquia mês de Dezembro

-16.644,80

Saldo negativo da Paroquia mês de Janeiro

287,95
1.971,86
406,00
3.968,16
-2.468,16
-11.362,96
-2.468,16
-13.831,12
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ANIVERSARIANTES 01/02 a 28/02/2020
01/02- Adriana Conceição Machado
01/02- Sonia Maria Mancini de Jesus
02/02 -Aloisio Ferreira
02/02 -Alzira Rodrigues de Almeida
02/02 -Maria Cristiane Sales de Oliveira
02/02 -Maria da Silva Santa Bárbara
03/02 -Diva Maria da Silva Oliveira
03/02 -Elionay Cruz Lima Santos
03/02 -Elisabete Assis de Santana
03/02 João Pinho Lopes
03/02 -Maria Rosângela Santos Mascarenhas
03/02 -Vinicius Suzarte de Brito
04/02 -Edcarlos de Carvalho Mascarenhas
04/02 -Janaina dos Santos G. Carneiro
04/02 -João Kennedy de S. Silva Filho
04/02 -Luiz Fernando Santos Barbosa
04/02 -Maria Carmelita Rosa da Silva
05/02 -Dulce Almeida Brito
05/02 -Iracema Chalegre de Jesus
05/02- Maria Angelica de Jesus
05/02 -Marlene Silva Carneiro
06/02 -Dinorah Regis dos Santos
06/02 -Patricia Alves da Cruz
07/02 -Ana Tereza de Carvalho Coelho
07/02 -Eduardo Ferreira Alves Carneiro
07/02 -Eliane Gonçalves Silva
07/02 -Flaviano da Silva Barbosa
07/02 -Janaina Santos Bitencourt
07/02 -José Alves dos Santos
07/02 -Joselita Quintela Falconery
07/02 -Salete Maria Teixeira de Oliveira
07/02 -Vania Nogueira dos Santos
08/02 -Angela Maria Fernandes Argolo
08/02 -Dilza de Azevedo Paim
08/02 -Maria Izabel de Souza Silva
08/02 -Nilma Matos Pinto
09/02 -Geuricélia Costa Sobral
09/02 -Valdelia Maria da Silva
10/02 -Marizete Souza Nunes
10/02- Miralva Barbosa de Almeida
10/02 -Rosimeire Viana Marques Peixoto
10/02 -Sueli Santos Silva
11/02 -Carlos Cícero Borges Barreto
12/02 -Natalino Silva Santos
12/02 -Paulo da Anunciação de Jesus
12/02 -Zulmira Sueli Sales Brito
13/02 -Celma Cristina Araujo Ferreira
13/02 -Jurani Ferreira Machado
13/02 -Neuza de Souza Matos
14/02 -Maria das Dores F. de Oliveira

14/02 -Péricles das Mercês Marques
15/02 -Claudio José Carneiro
15/02 -Faustino Araujo Santana
16/02- Alicio Oliveira
16/02 -Aretusa Lima Evangelista Oliveira
16/02 -Berenice Gama Costa
16/02 -Celimar Souza Costa
16/02 -Érica Silva Pinheiro
16/02 -Fabióla Magg Pereira Pinto
16/02 -Luciano Sampaio de Souza
16/02 -Marcio Alexandre Izatte
16/02 -Maria Gorete Santos Souza
16/02 -Valdineide Pereira Lopes
16/02 -Yvoneide do Carmo Silva Almeida
17/02 -Helenice Bispo Cordeiro
17/02 -Josenilda de Oliveira Lima
18/02 -Luis Fernando Ribeiro da Silva
18/02 -Maiane Pinheiro Santos
18/02- Maria Alduvanara Nogueira
18/02 -Maria de Lourdes dos Santos Bispo
18/02 -Rosane Oliveira da Silva
18/02 -Rosangela Maria da Silva Almeida
18/02 -Valcilene dos Santos C. de Almeida
19/02 -Cléa Santos da Silva
19/02 -Eliana Endrade Matos de Quintela
20/02 -Humberto J. Vieira Jr
20/02 -Pedro Alves Conceição
20/02 -Railda Pio dos Santos
21/02 -Carla Maria Anjos Bastos
21/02 -Denise Marion Simplicio Matos
21/02 -Edna Alves Barreto
21/02 -Fernanda Socorro da Silva Jesus
21/02 -Maria Elizabeth Ferreira da Silva
21/02 -Tanusia de Carvalho G. de Souza
21/02 -Vilma Silva de Almeida
22/02 -Anna Almeida Fadigas
22/02- Celuta Ribeiro da Silva
22/02 -Margarida dos Santos Silva
22/02 -Maria das Graças Oliveira do Amaral
22/02 -Poliana Franca Araújo
23/02 -Thiago Silva de Jesus
25/02 -Iraildes da Silva Nunes
27/02 -Antonio José Gomes de Araújo
27/02 -João Eudo Ferreira Santiago
27/02 -José Carlos Silva
28/02 -Izonildes dos Santos Carneiro
28/02 -Lindaura Cruz da Fonseca
28/02 -Lucivane Alves Andrad
28/02 -Rilta Borges de Araújo

ANIVERSARIANTES MARÇO 2020
02/03 - Cosme Gomes Leite
03/03 - Maria Helena M. Costa França
03/03 - Hildete Navarro Bellas
03/03 - Maria Valdelice de Souza Lima
03/03 - José Mariano Mascarenha Filho
03/03 - Maria das Mercês de Souza e Santos
03/03 - Eliana Cerqueira dos S. Sacramento
04/03 -Cleuza Carmo de Souza
04/03 -Risoneide Figueiredo Andrade
04/03 - Suely Wietholter Caliani
04/03 -Terezinha da Silva dos Santos
04/03 - Elza Maia Santos
05/03 - Glicia da Silva Lima
05/03 -Girlene Silva Santana
06/03 - Ademar Rodrigues de Souza
06/03 -Crispiniano Carlos Silva Nunes
06/03 -Rafael Ribeiro Costa
06/03 - Rizete Cerqueira Coutinho
07/03 - Maria de Lourdes Alves de Jesus
07/03 - Cristina Santana de Jesus
07/03 - Anildes Nascimento Silva
08/03 - João de Deus Cardoso de Souza
08/03 - Luciane Santana da Silva
08/03 - Eliana da Silva Dórea
09/03 - Maria Ana Cardoso Ferreira
09/03 - Jildásio de Santana Matos
09/03 -Leandro Pires Fernandes
10/03 -Luciano Campelo de Lima
10/03 - Luana Brêda Mascarenhas Souza
11/03 - Euclides dos Santos Gomes
11/03 - Mirian Gordiano Lima Oliveira
12/03 - Nilzete Souza Bacelar Costa
12/03 - Inaldo Roque de Azevedo
12/03 - Ione Navarro Belas
12/03 - Adélia Aparecida Tavares Pereira
13/03 - Antonia Sales da Silva
13/03 -Maria das Neves Moreira dos Santos
13/03 - Izabel Cristina Vitória dos Santos
13/03 - Lucieuda Fernandes
13/03 - Antonio Soares da Silva
13/03 - Antonia Sales da Silva
14/03 - Amalia da Silva Marques
14/03 -Izalta Cerqueira Barros
15/03 -Antonia Damiana da Conceição
15/03 - Jaciara Carmo Passos
15/03 - Maria de Lourdes Dias Nascimento
15/03 - Luiz Rogerio Pereira dos Santos
16/03 -Luciana Aparecida Silva Santos
16/03 - Evandro Oliveira Santos
16/03 -São Leão Borges de Almeida Neto
16/03 -Zuleide de Fatima de Lima Araujo
17/03 - Eliane Garrido de Andrade
17/03 - Eduardo dos Santos Cardoso

18/03 - Indaiara Cerqueira Assunção
18/03 - Eduardo Brandão Gomes
19/03 - Josefa Maria Silva Oliveira
19/03 - Joselita da Silva Morais
19/03 - Maria José de Jesus Felix
19/03 -Camille de Lima Mariano
19/03 -Iva Alves Santana
19/03 - João Marcelo Alexandre
20/03 - Cleuza Freitas Pereira
20/03 -Marialda de O. F. Bittencourt Telles
20/03 - Woney Lima Flores
20/03 - Eunice Pinto de Oliveira
20/03 - Carmosina de Lima
21/03 - Ana Maria Queiroz Lobo
22/03 - Maria Rutenê dos Santos Bastos
22/03 - Vivalda da Paixão Guedes
22/03 - Margarida Maria Reis Pinheiro Silva
22/03 - Eunice da Fonseca Braga
23/03 - Marcos Fernando Lene
23/03 -Cristiane de Menezes Doria Viana
24/03 -Claudia Cristina Carneiro de Almeida
24/03 - Camila Oliveira Teixeira de Freitas
25/03 - Margarida Maria Ferreira de Almeida
25/03 -Elenice Maria Braga Mota
25/03 Maria São Pedro Gomes dos Reis
25/03 - Marinalva da Paixão Almeida
25/03 - Maria do Rosário Nascimento Rocha
25/03 - Manuela Paixão Almeida
26/03 -Crispim de Jesus Lima
26/03 -Iris Glória e Nascimento
26/03 - José Boa Sorte Farias
26/03 - Lidomar Marton França
26/03 - Laudelina Pereira dos Santos
27/03 -Wilson Amorim de Almeida
27/03 - Maura Nunes Lima
27/03 -Edinaldo de Souza Matos
28/03 - Helio de Almeida Figueiredo
28/03 -Ivonete Lula dos Santos
28/03 - Maurício Leite Oliveira
29/03 - Maria dos Santos Carvalho
29/03 - Virginia Lucia Evangelista de Araujo
30/03 José Serra Soares
30/03 -Irismar C. Santos Ramos
30/03 -Roberta Greicy Giacomose Suede
30/03 -Arthur David Fernandes
30/03 - Milton Freire de Sobral
30/03 - Maria Aparecida Araujo
30/03-Yanna Carvalho de Assis
31/03 -Gillene Silva Gama
31/03 - Ana Maria Carneiro de Oliveira
31/03 - Nilza Maria Coelho Gomes
31/03 - Lancaster Silva
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CALENDÁRIO
PAROQUIAL -MARÇO
02 - Reunião do Conselho Paroquial de
Pastoral
05 - Adoração Paroquial
(Motivação: vida espiritual dos padres)
06 - 2ª Via-Sacra Paroquial
07 - Missa de Abertura da Catequese na
Igreja Senhor dos Passos (16h00)
08 - Caminhada do Perdão
09 - Formação Litúrgica Paroquial

13 - 3ª Via-Sacra Paroquial
13 - Reunião do Conselho Econômico
14-15 - Encontro de Noivos
16 - Formação Litúrgica (Preparação para
Semana Missionária)
19 - São José
20 - 4ª Via-Sacra Paroquial
23-27 - Retiro do Clero
25 - Anunciação do Senhor
27 - 5ª Via-Sacra Paroquial
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Coronavírus - O que já se sabe sobre a doença.
Até o momento, a covid-19, doença respiratória
causada pelo novo coronavírus, já matou mais de
1.700 pessoas e infectou mais de 71 mil em todo o
mundo. A maioria das mortes ocorreu na China, mas
também morreram pessoas em Filipinas, Hong Kong,
Taiwan e França. O vírus também já chegou nos seguintes países, além da China: Tailândia, Japão, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Macau, Malásia,
Estados Unidos, França, Alemanha, Coreia do Sul,
Emirados Árabes Unidos, Rússia, Canadá, Itália, Rússia, Finlândia, Suécia, Vietnã, Camboja, Finlândia, Índia, Nepal, Filipinas, Espanha, Suécia, Sri Lanka, Reino Unido, Egito e Bélgica. Vale ressaltar que mais de
11 mil pessoas se recuperaram.
A OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou
que a epidemia do novo coronavírus é uma emergência
de saúde internacional. Com isso, a entidade reconheceu que o vírus representa um risco não só na China,
onde ele surgiu no fim de 2019, mas no mundo todo. A
declaração serve como um aviso para todos os Estados
membros das Nações Unidas de que o órgão máximo
de saúde no mundo considera a situação séria. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora 4 casos suspeitos
até o momento. O órgão orienta que viagens para a
China só devem ser realizadas em casos de extrema
necessidade. Profissionais de saúde e hospitais já estão
sendo orientados de como agir caso o vírus se confirme em território.
Tire as principais dúvidas sobre covid-19, doença causada pelo coronavírus.
O que é o novo coronavírus?
É um vírus que tem causado doença respiratória
pelo agente coronavírus, recentemente identificado na
China. Os coronavírus são uma grande família viral,
conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças
respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde
pública, como a Sars (Síndrome Respiratória Aguda
Grave), identificada em 2002 e a Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), identificada em 2012

Por que ele foi batizado de covid-19?
"Co" significa corona, "vi" vem de vírus, e "d" representa "doença". O número 19 indica o ano de sua
aparição, 2019. Esse nome substitui o de 2019-nCoV,
decidido provisoriamente após o surgimento da doença
respiratória. O novo nome foi escolhido por ser fácil de
pronunciar e não ter referência estigmatizante a um
país ou a uma população em particular.
Qual a forma de transmissão do vírus?
As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por
contato está ocorrendo. É importante observar que a
disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de
forma continuada. Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são menos.
Ainda não está claro com que facilidade o novo coronavírus se espalha de pessoa para pessoa. Apesar disso,
a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar
ou por contato pessoal com secreções contaminadas,
como: gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;
contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa
que o vírus da gripe e, portanto, o risco de maior circulação mundial é menor. O vírus pode ficar incubado
por duas semanas, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.
E de que animal ele vem?
Uma vez que é identificado o animal reservatório,
como é chamado o ser vivo onde um agente infeccioso
vive e se multiplica, é muito mais fácil lidar com isso.
Os casos têm sido associados ao mercado público de
frutos do mar em Wuhan. Ainda que alguns mamíferos
aquáticos possam portar o coronavírus, como a baleia-

-beluga, também são comercializados no mercado outras classes de animais selvagens vivos, o que inclui
galinhas, morcegos, coelhos e cobras e são apontados
como fontes mais prováveis.
Quais são os sintomas do novo coronavírus?
Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de
garganta e febre. Esses vírus algumas vezes podem
causar infecção das vias respiratórias inferiores, como
pneumonia. Esse quadro é mais comum em pessoas
com doenças cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou em idosos.
Existe alguma forma de prevenção?
O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos
para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: evitar contato próximo
com pessoas que sofrem de infecções respiratórias
agudas; realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com
o meio ambiente; utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; higienizar
as mãos após tossir ou espirrar; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; manter os ambientes bem ventilados; evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou
sintomas da doença; evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.
Vale a pena usar máscara?
As máscaras cirúrgicas são essenciais para as pessoas doentes e recomendadas nas regiões mais afetadas, mas não garantem uma proteção de 100% contra a
epidemia. Como não estão completamente presas ao

Nossos Passos | Encarte

Fevereiro de 2020
rosto, elas deixam o ar entrar sem filtragem e você
pode inalar o vírus. Os especialistas também insistem
que, após algumas horas, devem ser trocadas, aconselhando os tipos mais caros, as chamadas máscaras de
proteção respiratória individual, compostas por uma
peça facial e um dispositivo de filtragem de ar de uma
vida útil mais longa.
Como é feito o diagnóstico do novo coronavírus?
O diagnóstico do novo coronavírus é feito com a
coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de vias aéreas ou indução de
escarro). É necessária a coleta de duas amostras na suspeita do novo coronavírus. As duas amostras serão encaminhadas com urgência para o Lacen (Laboratório
Central de Saúde Pública). Uma das amostras será enviada ao NIC (Centro Nacional de Influenza) e outra
amostra será enviada para análise de metagenômica.
Como é feito o tratamento do novo coronavírus?
Não existe tratamento específico para infecções
causadas por coronavírus humano. No caso do novo
coronavírus é indicado repouso e consumo de bastante
água, além de algumas medidas adotadas para aliviar
os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo:
Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e
analgésicos). Uso de umidificador no quarto ou tomar
banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta
e tosse. Assim que os primeiros sintomas surgirem, é
fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento.
Como é definido um caso suspeito do novo coronavírus?
Com a amplitude da região de risco, toda a China,
pessoas vindas desta localidade nos últimos 14 dias e
que apresentem febre e sintomas respiratórios podem
ser considerados suspeitos.
Situação 1: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar) E histórico de viagem para área com transmissão local, de
acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
Situação 2: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o co-

ronavírus nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
Situação 3: Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse, dificuldade para respirar) E
contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório,
nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas.
Qual é a diferença dessa doença para uma gripe, já que os sintomas são parecidos?
No início da doença, não existe
diferença quanto aos sinais e sintomas de uma infecção pelo novo coronavírus em comparação com os demais vírus. Por
isso, é importante ficar atento às áreas de transmissão
local.
Por quanto tempo a doença pode ficar incubada?
Até duas semanas após o contato com o vírus.
Qual exame detecta o coronavírus?
Para detectar a doença é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o RNA viral. É
importante seguir as orientações que estão no boletim
em relação aos procedimentos para o diagnóstico laboratorial.
O quão mortal é o coronavírus?
Especialistas sugerem uma taxa de fatalidade em
torno de 4%, mas ainda é muito cedo para ter certeza.
Há suspeitas de que o vírus pode transformar-se e tornar-se mais perigoso.

O SUS tem tratamento para a doença?
Não existe medicação específica para o vírus. O
tratamento é feito com base nos sintomas de cada paciente.
Existe alguma restrição internacional?
O governo federal considerava até então apenas
pessoas que haviam passado pela província de Hubei,
onde fica Wuhan e que concentra a maioria dos casos
na China. Mas agora passou a considerar todo o país
asiático, não importa de qual província. O Ministério
da Saúde vai atualizar as áreas com transmissão local
de acordo com as informações da OMS no link: saude.
gov.br/listacorona
Tive contato com pessoas que vieram da China
recentemente. O que devo fazer?
Até o momento, não temos transmissão local. No
entanto, alguns casos suspeitos estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde.
Quais precauções devo tomar se viajar para a China?
No Brasil, o Ministério da Saúde monitora alguns
casos suspeitos até o momento. A OMS aumentou o
nível de alerta para emergência de saúde internacional
em relação ao risco global do novo coronavírus, por
isso, o ministério orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade.
(Informações da BBC, AFP e do Ministério da
Saúde)

O DIA DO ESPORTISTA -19 DE FEVEREIRO
O Dia do Desportista no Brasil é comemorado no dia 19 de fevereiro.
Foi criada através do Projeto de Lei nº 8.672, em 6 de Julho de 1993. Esta lei também é conhecida como “Lei Zico”, que estabelece, no artigo 54, que o dia 19 de fevereiro seria destinado como
Dia do Desportista.
Mais tarde, em 24 e março de 1998, o Projeto de Lei nº 9.615, conhecida por “Lei Pelé”, revogou a Lei Zico, alterando para o dia 23 de junho o Dia do Desporto, unificando-se, assim, com o
Dia Mundial do Desporto Olímpico, que se comemora na mesma data.
Ser um desportista traz vários benefícios. A pessoa que pratica qualquer tipo de esporte aprende
a trabalhar em equipe, a se concentrar, a ter paciência, desenvolve atividades cooperativistas e que
fornecem o fortalecimento muscular, aprende a lidar com medos e frustrações, a jogar de acordo
com as regras, a fazer amigos, a solucionar problemas.
Praticar alguma atividade desportista é mais do que fortalecer o físico. A saúde mental também é um foco das atividades desportistas.
O desportista vive melhor não apenas por cuidar da saúde física, mas porque se sente bem mentalmente todos os dias.

