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Editorial

O novo normal
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
É elementar no campo das ciências sociais o entendimento
de que o fator econômico é gerador do fato social. Não carecemos dos técnicos em economia e afins, para sabermos que se a
economia não vai bem a vida humana também entra em crise.
Pergunte-se a uma dona de casa cujo marido está desempregado e ela lhe dará melhores respostas que Paulo Guedes e seus
asseclas.
Há, porém, um outro lado da mesma moeda: pergunte a
uma mãe cujo filho morreu (não importa de que) como ela se
encontra e quais as consequências para toda a família...
A economia, sabemos todos, é uma contingência; a vida é
uma definitividade. Mudam-se os governos, os planos econômicos, as condições de vida dos povos e tudo voltará ao normal ou ao “novo normal”. A vida, uma vez subtraída, não voltará jamais. Logo, a conclusão é simples: vale mais a vida que
a momentânea situação econômica.
Dito isto, quero reportar-me à ponderação que um consagrado economista bahiano fizera há poucos dias a respeito das
mudanças que poderão ou poderiam advir no comportamento
da humanidade após essa pandemia do Covid 19. Se o entendi
bem ele diz que pandemias já houve muitas, guerras, idem;
tantas mortes, tantas brutalidades e calamidades; a economia
mundial já sofreu muitos baques (as mais recentes: crash da
bolsa de N.Y em 1929, crise do petróleo nos anos 70, recessão
de 2008, etc.). Os projetos econômicos foram alterados, as estratégias financeiras mudaram, mas a humanidade não mudou
em nada. Os homens continuam pensando e agindo como se
nada tivesse ocorrido.
Há três meses o Brasil está em quarentena; milhares de
mortos e centenas de milhares infectados. Uns dizem “fiquem
em casa”, outros, “saiam de casa”. Governantes não se entendem... Uns trabalham, outros roubam dinheiro da saúde. Uns
choram a dor doida da morte inesperada de um parente; outros
festejam em carreatas de luxo a estupidez ideológica; comunicadores, artistas, políticos (sem religião, muitos) levantam a
voz contra essa desordem. Cristãos (protestantes e católicos)
se omitem e até aplaudem a loucura, a barbárie, o fascismo, a
tirania. A história, com certeza os julgará.
Para não voltar a tempos tão remotos como o das Cruzadas
e da Inquisição, remeto-me a um teólogo protestante que fora
queimado na câmara de gás do nazismo ao dizer que seu maior
sofrimento era ver a Europa tornar-se uma piscina vermelha
cujas águas eram o sangue dos cristãos, derramado pelos próprios cristãos católicos e protestantes!
Será que vamos contemplar mesmo o “novo normal” depois desta pandemia? O mês de maio que estamos encerrando
poderia nos ajudar a cantar o “Magnificat” de Maria não somente enfatizando que o Senhor depõe do trono os poderosos,
mas glosando-o com um verseto popular que as comunidades
populares tanto cantaram: “virá o dia em que todos, ao levantar
as vistas, veremos nesta terra reinar a liberdade”.

Conhecendo Santa Dulce ...
passo a passo
Continuando com a leitura do livro de Graciliano Rocha, fomos encontrando
novas revelações sobre a trajetória de Irmã Dulce.
Após tornar-se freira, em 15 de agosto de 1934, retornou à sua terra natal, já
vestindo o hábito azul e branco, passando a exercer o seu apostolado social na
“empobrecida península de Itapagipe onde plantou a semente do que florescia
como uma imensa rede de assistência social naquele pedaço miserável de Salvador”.
Logo se reencontrou com o Frei Hildebrando - aquele a quem chamamos “digital influencer” na ultima edição – o qual procurou incluir Irmã Dulce em seus
planos, dentre eles o de montar uma organização de operários católicos em Salvador, encontrando nela uma grande parceira. Sua vocação era para esse tipo de atividade, visto que como Professora ela mesma se descrevera “sem inclinação e
competência”.
Irmã Dulce: a “mãe” dos operários
Após obter autorização de sua superiora, a jovem e cheia de energia Irmã Dulce, “...gastava sola de sapato nas ruas de Itapagipe onde se encontravam as fábricas de tecidos, para visitar os trabalhadores durante o horário de almoço, acompanhada de padres redentoristas da paróquia Senhor do Bonfim.” Com o seu
trabalho de formiguinha, ela conseguiu, em janeiro de 1937, junto com o Frei
Hildebrando, fundar a “...União Operária São Francisco, com viés claramente
assistencialista, cuja sede na Rua Lelis Piedade, em Itapagipe, tinha um posto
médico, salas de consultas e curativos, uma farmácia, além de mesas de sinuca e
pingue-pongue”. Essa organização engrenara de tal maneira que em novembro do
mesmo ano já se contabilizava 3 mil associados. Neste mesmo mês, o Brasil foi
empurrado para a ditadura e novos rumos foram sendo definidos. “Em 1938 a
União Operária mudou seu nome para Círculo Operário da Bahia (COB), vinculando-se ao movimento já organizado nacionalmente”. Frei Hildebrando permaneceu na linha de frente, sendo considerado o “pai” do COB e Irmã Dulce era a
“mãe”, que ficava encarregada da caridade em favor dos operários pobres.
Uma mulher apolítica
”Irmã Dulce ocupava-se exclusivamente de suas atividades e não expressava
opiniões sobre política. Quando incitada a falar, a freira esquivava-se sob a alegação de não acompanhar o que era publicado na imprensa. Certa vez, na década
de 1980, ela resumiu seu compromisso com o ‘partido da pobreza’: ‘Miséria é a
falta de amor entre os homens. Deus não gosta dos insensíveis. O problema é de
estrutura, porque individualmente as pessoas ajudam como fazem comigo até
hoje. Não entro na área da política, não tenho tempo para me inteirar das implicações partidárias. Meu partido é a pobreza. Só não gosto quando usam meu
nome para angariar simpatias porque isso prejudica o meu trabalho”.
No início de 1942, Frei Hildebrando foi vitima de uma campanha avassaladora
por parte da imprensa e de uma parte da intelectualidade baiana, caindo em desgraça, abrindo caminho para que Irmã Dulce saísse de sua sombra.
A partir daí, o destino da freira começou a mudar de forma inesperada. Na próxima edição continuaremos a descrever os rumos da sua trajetória.
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JOVENS MANTENDO A IGREJA VIVA
A Pastoral da Juventude (PJ) da Paróquia Senhor dos Passos, mesmo seguindo o distanciamento social orientado pelas autoridades sanitárias, continua viva e próxima aos ensinamentos do Evangelho do Nosso Jesus Cristo.
As reuniões semanais dos movimentos Alvorada, Despertar e Caminhada continuam ocorrendo com a participação de inúmeros jovens, de forma virtual pelo Hangouts Meet, debatendo temas da nossa Igreja Católica e mantendo acesa a chama da fé,
esperança e certeza de dias melhores.
Suporte, apoio, evangelização e amor
continuam sendo as premissas da PJ. Mas
acham que eles param por aí? Lógico que
não, pois atendendo a proposta do papa de
serem Santos de calça jeans, eles organizaram outras atividades, dentre elas:

► LOUVOR de agradecimento a Deus pelo dom da vida, animado também pelos jovens e conduzido por Pe. Mário, proporcionando uma profunda reflexão do
amor de Deus em nossas vidas, não perdendo a esperança e fortalecendo nossa fé,
acalmando nossos corações na certeza de que irá passar essa tempestade e Ele está
no barco conosco. É desejo do grupo manter esse louvor antes da missa das 19h aos
domingos.
► Momento de ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO, na primeira quinta feira de
maio (7), conforme o calendário, por live, conduzida pelo Diácono Elielson, Rinaldo e Dani, com a participação do Ministério Nos Passos do Senhor formados por
jovens da nossa Paróquia, permitindo que todas as pastorais vivessem um forte momento de oração e recebessem a presença de Jesus Eucarístico invadindo suas casas
Ainda podemos ressaltar:
► jovens do ALVORADA encontram-se par- e abençoando os seus lares, através do Insta, Face, Youtube e TV Web Nossos Pasticipando de uma Gincana virtual com postagens sos.
semanais de vídeos no Instagram, refletindo as
coisas diárias que os caracterizam como jovens
cristãos;
► jovens do DESPERTAR estão postando
vídeos de “minuto de oração” onde cada jovem
conduz um momento rápido de oração por diversos grupos de pessoas da sociedade;
► jovens do CAMINHADA estão realizando
debates das Cartas Encíclicas com aprofundamento teológico.
Todas essas ações protegidas pelo manto de
Nossa Senhora com os jovens que fizeram também um grupo virtual e com o escudo na mão,
rezam o terço toda semana.
Essa é a Juventude da Nossa Igreja, enchendo-nos de orgulho na busca da santidade diária e
construção de um pedaço do céu aqui na Terra.
Rinaldo e Daniela
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13 DE MAIO COM MARIA – NOITE DE INTERCESSÃO
“Maria, Mestra da Oração”
Aconteceu na quarta-feira, 13 de maio, A
NOITE DE INTERCESSÃO, com o Tema: “Maria, Mestra da Oração”. Padre Anderson Joilson, vigário da Paróquia Cristo Redentor, foi o
convidado do padre Francismário para que através de uma “Live” tornasse possível, em tempo
de Pandemia, a realização desta noite de espiritualidade Mariana, momento forte e belo da Paróquia Senhor dos Passos que sempre aconteceu
motivado pela Pastoral Familiar.
A meditação foi conduzida contemplando a
presença de Maria junto aos discípulos no Cenáculo, para isso o padre Anderson recorda a experiência descrita em Atos dos Apóstolos: “Todos
eles perseveravam unanimemente na oração,
juntamente com as mulheres, entre elas Maria,
mãe de Jesus” (At 1,14).
Maria se expressa em seu silêncio ensinando
a vocação de ser Igreja, o coração que ama, que
muitas vezes ninguém vê, mas que tudo move.
Continuamente unida a Deus em súplica pela humanidade.
Os Apóstolos estavam “recolhidos” no Cená-

culo em oração, junto com Maria, a mãe de Jesus.
Eles esperavam o Espírito Consolador; aquele
que traria os dons e a força necessária para vencerem os grandes desafios e executarem a imensa
obra que tinham diante de si.
A Noite de Intercessão, 13 de Maio, foi um
convite para que todas as famílias se tornassem
um “Cenáculo de Amor”, cantava o Grupo de

músicos que animava esse momento: “Vinde, Espírito Santo! Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa
amadíssima Esposa”. Maria, Verdadeira Mestra
de Oração que nos conduz a compreensão profunda da Palavra de Deus e do Ser Igreja operante no mundo.
“A Jesus por Maria”, Tudo em Maria deriva
de Cristo e para Ele está orientado. A figura de
Maria ensina a enfrentar a realidade sem se entregar ao desespero, estimula a postura de esperança, confiança nas promessas de Deus que nunca
falha. Maria, Mestra da Oração, tem muito a nos
ensinar e oferecer em um momento em que precisamos ser resilientes e perseverantes em Cristo.
Por fim, "A família que reza unida, permanece unida... Os seus diversos membros, precisamente ao fixarem o olhar em Jesus, recuperam
também a capacidade de se olharem sempre de
novo, olhos nos olhos para comunicarem, solidarizarem-se, perdoarem-se mutuamente, recomeçarem com um pacto de amor renovado pelo Espírito de Deus” (João Paulo II).

Catequese na Quarentena
Ainda permanecemos nesse isolamento social, mas nossas atividades continuam. A Pastoral da Catequese tem desenvolvido toda semana atividades com os catequisandos,
de forma a continuar o processo formativo de preparação
para os sacramentos do Batismo (catecúmenos), 1a Eucaristia e Crisma.
Para cada realidade uma atividade diferente, atividades
preparadas com muito carinho por nossos catequistas. "Estamos passando por um momento complicado em nossas
vidas, algo inesperado que nunca imaginávamos estar vivendo. Mas que lição podemos extrair desse momento? Trata-se de uma fase que precisamos ter resiliência, sabedoria,
amor ao próximo e muita fé. Como catequista da Paróquia
Senhor dos Passos, procuro está sempre antenada as atividades da nossa Paróquia, a exemplo das missas e reuniões
on-line com a coordenação e colegas, a fim de realizar um
dinamismo para os catequizandos e seus pais. É nessa fé
que temos em nosso Deus que a cada dia vamos conseguindo superar essa Pandemia" relata para nós Valcilene Cristo,

nossa catequista da turma da 1a Eucaristia.
Selma, que também é mãe de uma
catequisanda, compartilhou conosco
sua alegria: "eu estou estritamente
agradecida a vocês por tanto carinho e
capricho com nossas crianças e eu agradeço a Deus por tudo isso. Meu agradecimento a Deus três
vezes mais por ser mãe de uma catequisanda, de uma catequista e por ser catequista. Obrigado meu Deus por tudo e
por todos vocês em minha vida!".
A pastoral também continua seu processo formativo,
mantendo as reuniões virtuais para dar seguimento ao estudo do Diretório Nacional da Catequese.
Que o Senhor Jesus continue fortalecendo a Pastoral Catequética para que permaneça firme em sua missão.
Magdalena Nascimento
Pastoral Catequética
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2 anos do Terço dos Homens em nossa Paróquia

“PELA CURA DO PLANETA,
DEUS CONVOCA EM ORAÇÃO”
“juntos somos muitos na corrente de oração...
juntos somos tantos praticando a devoção...”

Ouvindo essa belíssima canção, é possível refletir no quanto o
isolamento comunitário, quase surreal, em tempos de quarentena,
tem levado as pessoas não só a perceberem a importância da coletividade, mas também a modificarem seus modos de agir, de pensar, de se religar ao Criador e de viver.
Muitas famílias, em casa, encontram a oportunidade de realizar coisas que dificilmente conseguiriam se estivessem com a
vida cotidiana normal, trabalhando e estudando fora.
Outras, porém, não têm a mesma oportunidade porque algumas pessoas continuam trabalhando, uma vez que suas profissões
são consideradas imprescindíveis para sociedade. Dentre elas,
destacam-se os profissionais da saúde, que arriscam suas vidas
para salvar outras.
Nesse tempo de pandemia, o medo levou muitos a recorrerem
à Deus, o único que tem o verdadeiro poder de amparar, proteger,
acalentar e até mesmo acabar com essa “guerra” que tem ceifado
tantas vidas.
Aí entra a grande arma contra o inimigo: a ORAÇÃO. A oração conforta e traz esperança. A oração, seja ela solitária ou com
outras pessoas, tem o poder de acalmar os corações apreensivos.
Milhares de pessoas passaram a praticar a oração por hábito, a
assistir as santas missas através das mídias e a descobrir que essas
são poderosas formas de sentir Jesus por perto.
Sabemos que os crimes permanecem acontecendo, que os destemidos aproveitam do momento para a prática de atos ilícitos,
que as outras doenças continuam se manifestando. Sabemos também, que nome Covid 19, já gravado na mente dos habitantes do
mundo, deixa uma sensação de impotência, de destruição, de desespero e vai levar tempo para ser esquecido, especialmente por
aqueles que sentiram de perto a dor da perda, sem o consolo de
velar seus entes queridos. Entretanto, seja por meio da “corrente
de oração” ou “praticando a devoção”, a humanidade busca superar o medo da morte.
Continuemos em estado de oração. Em vigília, pela cura do
planeta, pela cura da humanidade, pelo fim da pandemia.

No ultimo dia 18 de maio o Grupo do Terço dos
Homens Mãe Rainha da Capela Nossa Senhora da
Piedade da nossa Paróquia completou dois anos de
funcionamento. Moreira ainda lembra como tudo
aconteceu: “após a missa das sete horas daquele dia,
juntamente com Antonio Ribeiro e João, da Gruta
do Rosário, nos dirigimos ao Monsenhor Luiz Rodrigues e externamos o desejo de implantar o Terço
dos Homens naquela Capela, obtendo a anuência do
mesmo. A partir dai iniciamos nossas atividades e
hoje o grupo conta com 15 homens”. A Paróquia
Senhor dos Passos foi a última da Arquidiocese a implantar o Grupo do Terço dos Homens Mãe
Rainha, que hoje já faz parte de milhares de paróquias pelo Brasil e pelo Mundo. Grandes testemunhos de vida nova de homens que eram adúlteros, drogados, alcoólatras e que trocaram seus
vícios pelo Terço e hoje são verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo por onde andam, transformando-se em pescadores de homens. “Estamos sentindo muita falta dos nossos encontros neste
tempo de quarentena mas as redes sociais tem ajudado a nos manter unidos através de lives pelo
Instagran, todos os dias às 20horas, com a oração do terço”. disse Moreira.

SER MAIS DO QUE TER:
solidariedade no combate ao coronavirus
Como foi dito na ultima edição, a Semana de Solidariedade foi transformada em uma Campanha para todo o ano de 2020, como forma de amenizar as dificuldades diante da pandemia.
Consiste em receber doações de qualquer natureza que serão distribuídas inicialmente aos
moradores da comunidade Dulce dos Pobres (Sete de Setembro), onde já se encontram cadastradas famílias que são acompanhadas pela pastoral social da nossa paróquia.
As doações podem ser deixadas na Secretaria da Igreja, que a partir de 1º de junho estará
funcionando das 8 às 12 e das 13:30 às 17:30h ou através de depósito bancário na conta da paróquia, com a identificação que se destina à Campanha Ser Mais do Que Ter.

Marilene Carneiro Barreto
PASCOM paroquial

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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Página da Saúde

Pastoral da Saúde

A Saúde mental em tempos de pandemia do coronavírus.
Médica lista os principais hábitos e sentimentos que devem ser evitados durante a crise da Covid-19

A pandemia de Covid-19 nos faz recordar
a todo momento que, se quisermos viver
com saúde e equilíbrio mental e emocional,
precisamos evitar e afastar aquilo que não
nos faz bem. É fundamental deixar de lado
comportamentos, ideias e emoções capazes
de nos prejudicar.
Pensando em cultivar o bem-estar e escapar dessas situações nocivas, podemos apontar algumas palavras chave que resumem os
principais hábitos e sentimentos negativos
durante a crise.
Suas iniciais formam a palavra INSANO.
Refere-se a inatividade, negligência, solidão, adição (vício), negatividade e ódio.
Inatividade
Cada pessoa tem uma capacidade inata,
um dom ou uma facilidade para fazer algo de
que gosta ou que traga um bem a si ou aos
outros. É importante que, neste período mais
delicado, você se dedique a tal atividade,
mesmo que de forma adaptada. Isso ajuda a
dar sentido à vida, o que equilibra a liberação de neurotransmissores responsáveis pela
sensação de felicidade.
Negligência
Negar um problema nunca ajuda. E, em
tempos de Covid-19, o descuido ou o descaso agravam os riscos para si e para as outras
pessoas. Transforme a prevenção em atitude,
lavando as mãos abundantemente com água
e sabão (ou usando álcool em gel quando não
houver torneira por perto), usando sempre a
máscara ao sair, evitando a circulação por aí
e seguindo os cuidados médicos caso necessite.
Solidão
Uma coisa é estar só fisicamente. Outra é
sentir-se só. Se você precisa seguir em quarentena de maneira mais rigorosa, procure
interagir virtualmente com amigos, familiares e pessoas em quem confie. Também pode
ser por telefone ou qualquer outra via eletrô-

nica. Faça almoços a distância, use grupos de
apoio online ou entre em
contato com entidades
que oferecem tempo, escuta e apoio para que
você fique bem.
Adições
Adição é um termo
mais usado no meio médico para falar de vícios
e compulsões. Num período em que se busca
conforto e tranquilidade,
evite procurar isso no álcool, no tabaco, no açúcar e em drogas lícitas ou ilícitas. Esse é um
comportamento que prejudica a imunidade,
a clareza mental e a capacidade de resolver
problemas. Se você precisa de ajuda para lidar com um vício nesse momento, peça
apoio a grupos especializados disponíveis
em sua região. Com apoio dá pra vencer o
vício. E a hora é agora.
Negatividade
Não fique vendo o dia inteiro notícias
ruins e pesadas. Não fique compartilhando
fatos tristes sem que seja realmente necessário. Estamos vivendo um momento tenso e
delicado, sem dúvida, mas a
abundância de dados e pensamentos negativos não resolve
qualquer problema. Sem contar
que, ao ativar emoções negativas, o corpo todo padece — inclusive o coração. Procure
acompanhar as notícias em um
momento do dia e se dedicar
também a conteúdos e atividades que lhe tragam sentimentos
positivos.
Ódio
Não há um culpado pela situação que estamos vivendo.

Você tem todo o direito de não gostar do momento, o que é natural e compreensível. Mas
evite ruminar sentimentos de raiva. Toda a
humanidade está passando por isso: o problema do outro também é o seu. Então busque trocar o rancor por aceitação e força.
Exerça altruísmo e compaixão e participe, se
for o caso, de soluções construtivas para melhorar sua saúde e a da comunidade. Mentalizar e cultivar ações positivas também pode
ser feito por meio de oração.
Dra. Mariela Silveira - médica especialista em nutrologia e terapia cognitiva.
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DIZIMO: ÚNICA OPÇÃO
Sabemos que a Paróquia conta com recursos oriundos
de outras fontes, além do dízimo, como ofertas, doações
e ainda aqueles obtidos através dos eventos que realiza
durante o ano.
Este ano, a realidade está bem diferente. Há alguns
meses estamos verificando saldo negativo. Mesmo assim, a paróquia vem cumprindo
rigorosamente suas obrigações, seja com a manutenção dos templos, com a folha dos
seus funcionários ou com os pagamentos dos dispêndios e obrigações sociais e fiscais.
Como isso está acontecendo? Muitos de nós podemos indagar. Graças aos recursos
oriundos dos eventos à exemplo do Forró do Periquito, Nossa Feira e outros, cuja arrecadação é divulgada porem o Conselho Econômico autorizou constar em outra rubrica,
para fins específicos. Esses recursos estão sendo utilizados agora para suprir as necessidades emergentes, razão pela qual a paróquia não está inadimplente.
Até quando vai durar a pandemia? Os recursos serão suficientes? Para essas questões resta apenas a única solução: a devolução do DIZIMO, pelos fiéis, sem interrupção.
Você pode contribuir através de transferência para a conta bancária da paróquia, ou
presencialmente na Secretaria da Paróquia que se encontra funcionando todos os dias
das 8 às 12h até 1º de junho e durante todo o dia a partir dessa data.
Você já fez a experiência do ofertório durante a Missa on-line? É simples e você
sente a sensação de estar mantendo o vínculo com a sua paróquia até que possa voltar
a participar presencialmente.

Agora você pode fazer suas doações à
Paróquia Senhor dos Passos via Aplicativo

Demonstrativo Financeiro
Abril 2020
Ingresso
Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade
Ofertas Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios+Capela+Irmã Dulce
Patrocínio do Jornal Nosso Passos
Ingresso total do mês

Valor R$
25.185,10
130,07
1.600,00
26.915,17

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

1.908,04

Salários+Férias (Funcionários)

9.663,11

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

681,78
2.523,12

Combustível carros paroquiais

252,60

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

566,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

647,78

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do cartão

347,01

Sistema de Informática THEOS

186,00

Honorários do contador ( Cúria) )
Material de construção Casa Paroquial(Resevatório)

500,00
1.360,00

Extintores Igreja Senhor dos Passos (recarga)

839,00

Devolução casamento

300,00

Assinatura Jornal

300,00

Total

20.074,44

Dispêndio - Estrutura Religiosa
Residência Paroquial

1.776,24

Côngrua dos Sacerdotes

6.270,00

Diácono

1.045,00

Plano de saúde dos Sacerdotes

2.303,93

INSS padres

839,60

Total

12.234,77

Dispêndio - Dimensão Pastoral
Cúria Arquidiocesana (taxas do Dízimo, das coletas e outros)
Material Liturgia

3.797,21
528,00

Pascom ( Jornal Nossos Passos )

2.100,00

Total

6.425,21

Dispêndio - Dimensão Social

SEGUE O PASSO A PASSO PARA
UTILIZAR O APLICATIVO:
1. Ligue a câmera do seu smartphone e direcione
para o QR Code que aparece na tela da TV, na tela de
outro celular ou impresso em algum local;
2. Quando o QR Code for lido aparecerá na tela do
seu smartphone a informação “abrir picpay.me”. Então clique e, se você tiver uma conta no aplicativo,
você será direcionado automaticamente para ela.
Se você ainda não tem uma conta, será necessário
baixar o aplicativo PicPay, criar uma conta e cadastrar um cartão de crédito;

Plano de Saúde dos funcionários

3.720,61

Total

3.720,61

Total dos Dispêndios Paroquiais
Total dos Ingressos
Saldo negativo paroquial Abril

26.915,17
-15.539,86

Centro de Formação e Eventos
Ederval Falcão
Receitas:
Despesas /manutenção
Salário dos Funcionários

68,00
1.008,83

Embasa

136,39

Coelba

940,00

Serviço de vigilancia-Previna

3. Em Seguida informe o valor da sua doação e confirme o pagamento.

42.455,03

Total despesas
Saldo negativo do Centro de Formação Abril

406,00
2.559,22
-2.559,22

Pronto! Você fez a sua doação. Deus abençoe você!
Saldo Negativo Paroquial mês de Abril
Saldo Negativo do Centro de Formação mês de Abril
Saldo Negativo da Paroquia mês de Abril

-15.539,86
-2.559,22
-18.099,08
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RELATÓRIO DO DÍZIMO – ABRIL - 2020
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES = 233
VALOR TOTAL = 25.185,10
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes 205
Valor total = 10.584,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuinte = 28
Valor total = 2.185,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (7) = 226,10
Boleto Bancário – (12) = 2.705,00
Transferência Banco Bradesco – (37) = 6.765,00
Transferência Caixa - (13) = 2.720,00

Este Jornal é uma publicação mensal
da Paróquia Senhor dos Passos,
com o objetivo de evangelizar
e divulgar as ações paroquiais.
Secretaria: Igreja Senhor dos Passos
E-mail: secretaria@paroquiasenhordospassos.com.br
Pároco:
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Vigário:
Pe. Francismário de Araújo Soares
Diácono Elielson de Jesus Carmo
Coordenação da PASCOM
Mário Ribeiro Filho
Membros da PASCOM
Marilene Barreto, Magdalena Nascimento, Jairo Rego, Antonio Neto e Vanessa
Souza, Paula Macedo.

Tel.: (75) 3623.1347
(75) 99245.3915

Colaboradores: Kennedy Cupertino, Jairo
Filho e Ian Ceo.
Atividades: Jornal Nossos Passos, Rádio e
TV Nossos Passos, Mídias Sociais, Mural
Digital, Fotografia.
TIRAGEM 3000 EXEMPLARES
Impressão:

01/06 - Andréia Carla Alves Sampaio
01/06 - Damiana Costa de Andrade
01/06 - Edvaldo Pires Amorim
01/06 - Maria de Lourdes Atanazio dos Santos
01/06 - Maria dos Anjos Lima dos Santos
01/06 - Nadja Ribeiro Machado Silva
01/06 -Olga Noemia de Freitas Guimarães
03/06 - Agnaldo Machado de Oliveira
03/06 -Alexandra Ferreira
03/06 - Aline Paula de Araujo Gomes
03/06 - Antonio Ribeiro Sampaio
03/06 -Juarez de Jesus
03/06 - Luciene de Jesus Almeida Sampaio
03/06 -Suely Pereira Barbosa
04/06 -Julio Cezar Falcão da Silva
04/06 -Katiane Carvalho Bezerra Lima
05/06 - Ana Lucia Sobral
05/06 -Elza Luduvico de Souza
05/06 -Leila Ingrid Simões Lima
06/06 -Maria Eduarda Santana Martins
06/06 - Paulino da Silva Santos
06/06 - Vera Maria da Silva Santos
07/06 - Ana Paula Vilas Boas Santana
07/06 - João José Alves e Maria de L. Alves
07/06 - Joselinda do Nascimento Alcântara
07/06 - Marinalva Mauricio de Lima
07/06 - Wendel de Assis Santos
08/06 -Espedito Simplício da Silva
10/06 -Eliane Martins Silva
10/06 -Joseneida Silvia do Nascimento
10/06 - Marcos Paulo de Souza Santos
11/06 - Luis Carlos Gomes
11/06 - Maria Tereza Ribeiro
11/06 - Matheus São Paulo Araujo
11/06 - Reginaldo Nunes Alves
12/06 - Claudia Soares F. Gonçalves
12/06 - Maria Elza Cundes Gonçalves
13/06 - Adriano da Silva Filho
13/06 - Antonia Silva de Oliveira Lima
13/06 - Antonio Fernando de Jesus Santos
13/06 - Fernanda Sanches dos Santos
13/06 -Rejane de Oliveira Santos
14/06 -Clarice Andrade Silva
14/06 - Fabiane Almeida Souza Pacheco
14/06 -Josefa de Andrade Santos Filha
14/06 -Luciene da Silva
15/06 -Almerinda Lima Santana
15/06 - Maria de Lourdes Soares Santos

15/06 - Maria Noelina Pedreira Cerqueira
16/06 -Antonio Cesar Oliveira de Jesus
16/06 -Aurelina Simões da Mota
17/06 - Michele Almeida da Silva
17/06 -Patrícia Teles B. Vieira
17/06 - Rozana Alves Diniz
17/06 -Viviane Jatobá Pereira Machado
18/06 - Clodomiro Ferreira de Souza Filho
18/06 - Maria de Lourdes Costa
19/06 - Maria das Graças Neves
19/06 - Petronilo Moreira de Souza Neto
19/06 - Rosilene Ribeiro de J. Macedo
20/06 -Ancelmo Cerqueira da Paixão
20/06 -Dulce Carvalho Barreto
20/06 -Maria Guida Moreira de Castro
20/06 - Neidson Araujo Gomes
20/06 - Nilzete Guimarães de Oliveira
20/06 -Raymundo Nonato Batista Lima
20/06 -Vera Lúcia Lima de Jesus
21/06 -Antonio José dos Santos
21/06 - Edna Mascarenhas Moura
21/06 -Maria José de Araújo
21/06 - Marinalva Nogueira de São José
21/06 - Wiara Mascarenhas Silva Ferreira
22/06 -Alberto Florentino Filho
22/06 - Helena Freitas de Almeida
22/06 - Maria Madalena de C Almeida
22/06 -Roquilene Ribeiro de Jesus
23/06 -Cesar Augusto Mascarenhas de Lacerda
24/06 -Fernanda Socorro da Silva Jesus
24/06 - Joana Angelica Nascimento Menezes
24/06 - Miky Mccarthy Menezes Cardoso
25/06 -Geruza Ferreira Ribeiro de Souza
25/06 -Josafá Alves R. de Oliveira Junior
26/06 -Jocimar Bras S Macaro
26/06 - Josefa de Jesus Batista
26/06 -Joselma Ribeiro da Silva
27/06 -Lenizete Carneiro Silva Passos
28/06 -Joelina de Menezes Dorea
28/06 - Maria São Pedro M. Lima
29/06 - João Kennedy de Souza Silva
29/06 - Maria São Pedro Lopes Bastos
29/06 -Marta Lúcia da Silva Matos
30/06 -Arnaldo Moreira Santos
30/06 - Helena Alvim Lima
30/06 - Josineide dos S. Isidorio
30/06 - Marina Barros Vieira Oliveira

