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PERDÃO:

Caminho de preparação para
a Páscoa.
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Editorial

Saúde, Doutor!
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Poderia começar essa pequena crônica com tantas
expressões da nossa poética literária, mas vou fazê-lo
com as palavras do Senhor Jesus: “tenham confiança,
eu venci o mundo”. Isto mesmo, ninguém mais que
Nosso Senhor tem palavras para nos confortar e alentar neste momento tão difícil para a humanidade inteira. Confiança, esta será sempre a nossa palavra diante
das tempestades, nas travessias (às vezes travessas) da
história humana. “Coragem, Eu venci o mundo”!
Isto posto, vamos ao que a nossa razão tangencia
neste momento. A Igreja no Brasil escolheu a Irmã
Dulce como símbolo da Campanha da Fraternidade
neste ano. Ótimo! Mesmo se já não tivesse sido canonizada, não teríamos melhor simbologia para falarmos
dos cuidados de Deus para conosco. Esse Deus que
nos cria e cuida de nós porque nos cria para salvar,
serviu-se e serve-se de pessoas humanizadas como
aquela freirinha de hábito azul para nos indicar o caminho do coração de Jesus, aquele que, “tão humano
que só pode ser mesmo Deus”, como disseram alguns
teólogos contemporâneos.
Humanizar, verbo conjugável a todo instante do
nosso viver. Sim, o humanismo (cristão ou não) que
“professamos” não é algo para o além, o pós-mortem,
mas algo realizável no aqui e agora da nossa existência.
Quando irmã Dulce punha-se a atender doentes,
feridos, chagados, famélicos ela não somente tentava
sanar suas dores, limpar suas feridas, dar-lhe alimentos e remédios sem perguntar por que eles estavam
nessa situação, nem se eram católicos ou não, do candomblé, espírita, comunista, a favor ou contra o governo. Não, nada disso lhe importava, mas a existência de um homem, um filho de Deus que estava diante
dela.
E quem mais a atendeu nesse mister, foi um médico comunista que a ditadura mandou encarcerar por
muitos meses...
Pois bem, em memória de Dr. Gerson Mascarenhas e de tantos que a ajudaram na salvação de pessoas, eu saúdo paternal e respeitosamente a todos os
médicos, enfermeiros e profissionais de saúde do
mundo inteiro por esse sacerdócio singular neste momento de dor e sofrimento porque passa a humanidade. Em especial, quero saudar, agradecer e abençoar
os muitos médicos e profissionais dessa nobre ciência
que convivem conosco aqui na paróquia Senhor dos
Passos que tem a graça de contar com tantos e tão bons
profissionais. E, de coração genuflexo, dizer SAÚDE,
DOUTOR, saúde para você e para todos que lhe são
caros!

Conhecendo
Santa Dulce...
passo a passo
Em conversa com Monsenhor Luiz Rodrigues, recentemente, ele relatou sobre
o livro “Irmã Dulce, a Santa dos pobres”, de autoria de Graciliano Rocha, traçando
alguns aspectos interessantes sobre a obra, uma biografia escrita ao longo de oito
anos, através de consulta de acervos nacionais e internacionais, pesquisas e entrevistas realizadas em Salvador, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e até nos Estados
Unidos.
Trata-se, portanto, de uma verdadeira pesquisa científica, onde vários fatos que
até então desconhecia, são narrados de forma comprovada.
O autor fala de Irmã Dulce como uma mulher à frente do seu tempo, “moderna
e contemporânea”, capaz de criar projetos, com uma imensa capacidade de trabalho, uma empreendedora inigualável; a prova disso é o hospital idealizado e criado
por ela e que continua com uma importância gigantesca.
Assim, a PASCOM resolveu criar uma coluna sobre a vida e a obra da Santa
Dulce dos Pobres, neste ano em que a Campanha da Fraternidade nos remete a ela,
que viveu sentindo compaixão e cuidando dos pobres.
Em cada edição vamos relatar um fato abordado pelo autor do livro, tecendo
nosso comentário sobre o mesmo.

Irmã Dulce teve um
“digital influencer”: um Frei Alemão
“Irmã Dulce sempre encontrou protetores em momentos críticos de sua vida.
Em um momento ou outro da vida a freira sempre se valeu da relação privilegiada
que mantinha com banqueiros, empreiteiros, cardeais, governadores e presidentes
para obter o necessário para construir e manter funcionando seu albergue, seu
hospital e seu orfanato. Afável no trato pessoal e centralizadora na administração, ela tinha na boa vontade dos homens mais poderosos da República um ativo
inigualável para levar adiante seus empreendimentos. A capacidade da freira de
transformar influencia política em uma incrível máquina de arrecadação de dinheiro para sustentar sua obra social tem origem em um mentor: Hildebrando
Kruthaup , um frei franciscano alemão.”
Conhecido como um homem de talento raro, empreendedor, metódico e com
temperamento forte, Frei Hildebrando, além de mentor espiritual da jovem Maria
Rita, lhe ensinou o carisma de São Francisco de Assis e lhe indicou a vida consagrada como um caminho para realizar a vontade de Deus. Possuidor de um bom
tino para a política e os negócios, foi o primeiro a reconhecer o potencial da jovem
estudante com apenas 16 anos, que tinha o sonho de virar freira. Esse homem, no
fundo, foi o pai empresarial da Irmã Dulce e do Norberto Odebrecht.
Podemos assim refletir que a vida da Irmã Dulce sofria uma espécie de “mutação”. Enquanto uma hora ela estava nos gabinetes ricos dos empresários que a
socorria, logo mais já estava nos becos dos alagados, carregando pobres doentes
sobre as tábuas das palafitas ou sobre a lama dos esgotos a céu aberto.
Marilene Carneiro Barreto
PASCOM paroquial
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CAMINHADA DO PERDÃO
A FÉ SUPERA O MEDO. A prova está na Caminhada do Perdão, que no domingo 08 de março
reuniu cerca de oitenta mil fiéis (segundo a imprensa), mesmo diante da ameaça da existência do
coronavirus que vem trazendo pânico às pessoas.
Em sua 8ª. Edição, a Caminhada do Perdão
marca o inicio do tempo da quaresma para os católicos e já faz parte do calendário religioso municipal.
Após a celebração eucarística campal na Igreja
de Santo Antonio (Capuchinhos), presidida pelo
arcebispo Dom Zanoni Castro, o povo saiu em caminhada, rumo à Igreja Senhor do Bonfim, no alto
do Cruzeiro,
O tema da caminhada segue o da Campanha da
Fraternidade. Assim, as reflexões das 3 paradas
que aconteceram durante o percurso, tiveram
como fundamento o Evangelho narrado
por Lucas (10,33-34), abordando os temas:
“Viu”, “sentiu compaixão”, “cuidou
dele”, que foram refletidos, seguindo-se o
momento penitencial, onde o povo, de joelhos no chão quente, clamava o perdão e a
misericórdia de Deus.
Este ano, além do guarda-sol, protetor
solar e muita água, o álcool em gel também fez parte da bagagem de cada um,
sendo inclusive distribuído pelas ambulâncias que acompanhavam o percurso, na
tentativa de precaver as pessoas da contaminação pelo cononavirus.
A Caminhada culminou com a subida
para a colina sagrada, quando aconteceu o

encerramento na Igreja Senhor do Bonfim, onde
outras milhares de pessoas aguardava. Em suas
palavras, Dom Zanoni relembrou os tantos jovens
que morrem em nossa cidade vitimas da exclusão,
da falta de oportunidade, de acolhida, de amor. E
disse que todos temos uma parcela de culpa, dai a
necessidade de implorar o perdão de Deus.
E, referindo-se ao Dia da mulher, convidou a
Irmã Augustina (Nigeriana) que atua no Espaço
Viva Mulher, que prestou uma homenagem com
um belíssimo poema dedicado às mulheres.
Encerra-se a Caminhada do Perdão 2020. Para
nós, resta procurar seguir o exemplo de Maria, a
Mãe de Jesus, quando disse: ”Eis-me aqui Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade”.

Convertei-vos e credes no Evangelho
Com a celebração da quarta feira de cinzas iniciamos a Quaresma, tempo de preparação e espera
da Páscoa do Senhor. Receber as cinzas nessa quarta-feira significa confirmar nossa fé na Páscoa de
Cristo, na reconciliação, na esperança de um dia
estar na comunhão do ressuscitado. Monsenhor
Luiz começou sua reflexão com o refrão do Salmo
50 ‘Misericórdia Senhor pois pecamos', salmo esse
que será muito escutado durante a Quaresma, que
traz a história do pecador. E acolhendo a todos os
presentes, falou que este dia era o momento de um
encontro singular, na expectativa de abraçarmos
um projeto de vida, a partir da nossa fé cristã católica. E em toda a sua reflexão falou sobre a autenticidade da nossa prática e da nossa fé religiosa, reforçando que somos embaixadores de Cristo. Ao
final da celebração, como de costume em nossa
paróquia, os fieis receberam em sua fronte as cinzas, como sinal da nossa fé.
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Retorno da Catequese

Aconteceu na tarde de sábado, 07/03, a missa de abertura da Catequese da nossa Paróquia. Igreja lotada com os catequizandos, crianças, jovens e
adultos, e suas famílias, unidos para celebrar o início de mais um ano de aprendizado. Padre Mario ressaltou a grande responsabilidade que pais e catequistas tem na missão catequética, pois é preciso fazer com que os catequizandos sejam sensíveis ao que Deus fala. E ressaltou aos catequistas a necessidade de serem cuidadosos, a fim de que a Catequese não seja apenas doutrinal, mas que sirva para promover o encontro com a pessoa de Jesus e pediu
a todos os presentes que busquem sempre manter-se perto de Jesus. Mais uma vez a Escola João Paulo I se fez presente, parceira nessa missão de anunciar
a palavra de Deus para nossas crianças.

COMUNIDADE DULCE DOS POBRES
2020: mais um recomeço! É preciso “Crer com as mãos”

Passado o recesso de final de ano/início do
novo, as atividades, retornam a partir de uma reunião que aconteceu na manhã do dia 15 de fevereiro, sob a coordenação de Alexandre e Camila.
O grupo discutiu o reinicio dos trabalhos, refletiu
o que precisa ser implementado e mais uma vez
“lançou as redes” com muita esperança e o desejo
de ver, passo a passo, aqueles jovens, crianças e
por que não dizer os adultos, envolvidos e interessados por uma vida melhor, alimentando os
sonhos e a alma, acreditando na força que vem de
Deus.
O cronograma de atividades do Projeto está
assim definido:
► Reforço Escolar – segunda a sexta das 14

às 17 horas.
►Jiu-Jitsu – terças e quintas, das 15 às 16 horas.
► Ballet – quarta-feira às 15 horas
► Oficina de Crochet – quinta-feira das 14 às
17 horas
► Pilates – aos sábados, das 7 às 8 horas
Também aos sábados tem reforço escolar
das 9 às 11 horas e a tarde, das 15 às 16 horas, a
Catequese.
Programação Religiosa:
Todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas,
um grupo de oração liderado por pessoas da comunidade Gruta do Rosário realiza um louvor.
Além das missas aos domingos, acontece no

mês de agosto, com participação cada vez maior,
o tríduo e a festa em louvor a Santa Dulce.
Durante o ano várias pastorais e movimentos
à exemplo da Pastoral da Saúde e da Juventude,
realizam atividades variadas, de acordo com a
data a ser celebrada.
Vale registrar que em todas as atividades que
ali são realizadas, acontece o momento de oração
inicial, para deixar muito viva a presença de Deus
na vida de cada um.

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM
VOLUNTÁRIO!
“A messe é grande, mas os operários
são poucos”
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“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
Este foi o gesto do casal João e Chica ao ser
procurado por 3 crianças e um adolescente que
ficaram órfãos e seriam despejados do barraco
onde moravam porque o aluguel (100,00 mensais) estava atrasado.
Eles sentiram misericórdia, convocaram outros irmãos da comunidade Carro Quebrado onde
residem e da Senhor dos Passos, sendo de pronto
atendidos pelo casal Manoel e Sueli que também
sentiu compaixão e ajudou a cuidar deles.
Após intensa campanha, iniciaram a construção de uma casa para eles, já que a mãe havia
deixado um terreno. As ajudas financeiras se juntaram com as mãos dos que sabiam construir e a
obra foi iniciada.
E eis que surge a Campanha Ser mais do que
ter e a nossa Paróquia, além de colaborar no fornecimento de alimentos e roupas, doou uma generosa quantia oriunda da venda do livro “Sejamos Luz” do Monsenhor Luiz Rodrigues, sendo
fundamental para adiantar a obra.
A casa está pronta, faltando apenas os acabamentos da parte externa, a família já esta morando de forma digna e todos que ajudaram estão
sentindo o que verdadeiramente significa “Crer
com as mãos”.

NOVOS COROINHAS
No dia 15 de março aconteceu, na Paróquia Senhor dos Passos, a investidura de sete novos coroinhas. Estas crianças e adolescentes se prepararam
durante o ano de 2019, com formações teóricas e
práticas para servir ao altar do Senhor e auxiliar o
sacerdote nas santas missas. O coroinha desempenha um papel importante e de responsabilidade na
igreja e para exercer essa função é necessário ser
testemunha do amor de Jesus Cristo; ter uma vida
de oração, de doação a Deus, a Igreja e ao próximo;
servir com amor, respeito, dedicação e compromisso; participar da santa missa, pelo menos uma vez
por semana; ser cuidadoso com o que é de Deus.
Que Deus abençoe os coroinhas e o serviço que
exercem. São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas,
rogai por eles. Amém.

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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Padre Marino foi
alegrar o céu!

PARÓQUIA ADOTA MEDIDAS
PREVENTIVAS
POR CAUSA DO CORONAVÍRUS

O nosso Pároco, Monsenhor Luiz Rodrigues, após refletir com paroquianos da área
de saúde sobre a situação atual que estamos
vivendo com a pandemia do coronavírus, tomou algumas atitudes, em consonância com
as recomendações das autoridades da área
de saúde tanto a nível municipal como estadual e federal.
A título de cautela e prudência, foi sendo
constituído na paróquia um Comitê de prevenção e controle do coronavírus, composto
por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área, com o objetivo de atuar, enquanto comunidade, de forma preventiva,
levando informações básicas a nível paroquial.
Durante a missa das 19h de domingo dia

15/03, o paroquiano Dr. José Adson, informou sobre a atuação do Comitê, que irá refletir ações e atitudes por parte das pessoas,
não só na igreja mas nos outros locais onde a
comunidade paroquial atua, como no CEI,
na Capela da Piedade, na Comunidade Dulce, no Centro Social Mons. Jesse etc. Dr.
Rinaldo Barros complementou dizendo que
não é necessário ter pânico, ter medo, porém
é necessário ter cautela, ter responsabilidade.
Disse que esse comitê vai ratificar estratégias importantes, como por exemplo informar sobre a necessidade de evitar o contato
pessoal, o abraço da paz, adotar a comunhão
na mão e o uso frequente da lavagem correta
das mãos e do álcool em gel, dentre outros.
Diante do quadro atual, a paróquia decidiu suspender a missa das crianças e a missa
da misericórdia, pelo fato de ser um momento em que mais de quinhentas pessoas se
aglomeram na igreja. Outras medidas também foram tomadas, como instruções aos
membros da Pastoral do Acolhimento, Ministros Extraordinários da Sagrada comunhão, cancelamento das reuniões semanais
no CEI inclusive da catequese aos sábados,
da Via Sacra às sextas-feiras, etc., visando
minimizar os riscos de contágio.
Somos todos convocados a participar,
de forma responsável, dessa travessia em
que precisamos verdadeiramente colocar
em prática o “VER, SENTIR COMPAIXÃO E CUIDAR”.

“Alegrai-vos sempre no Senhor...”
esse cântico era a marca do Padre Marino. Como maestro por longos anos do
Coral Santo Antônio, fundado por ele,
fica em nossa memória essa marca, seja
ouvindo no teclado ou gesticulando com
as mãos, conduzindo o povo a cantar.
Padre Marino de Offida, após viver
os últimos anos sob os cuidados e carinho
dos membros da Gruta do Rosário, faleceu na noite de domingo 15/03, no momento da visita de Dom Zanoni , no hospital, onde se encontrava há alguns dias.
Da ordem dos frades Capuchinhos,
ele chegou em Feira de Santana em 1964.
Em 2013 passou a atuar em nossa Paróquia. Seu jeito simples, meio silencioso,
não traduzia o temperamento alegre e até
brincalhão que fazia dele uma pessoa tão
especial. Compromisso e seriedade eram
as marcas daquele homem de fé, que era
possuidor de uma grande sabedoria religiosa.
Descanse em paz, querido Frei Marino - como todos o chamavam – guardaremos as boas lembrança do convívio, na
certeza de que Deus o receberá na morada eterna.
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ARQUIDIOCESE DE FEIRA DE SANTANA

DECRETO EPISCOPAL A RESPEITO DAS CELEBRAÇÕES E SACRAMENTOS
EM DEFESA DA VIDA E PREVENÇÃO DA COVID-19

Ingresso

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

31.115,00

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

19.472,40

Batistério 03(tres)

90,00

Patrocínio do Jornal Nosso Passos

1.750,00

Casamentos (3)

1.300,00
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Av. Getúlio Vargas, 394 – Centro. CEP: 44001-192. Caixa Postal 276. CEP: 44.001-970.
Saldo negativo do Centro de Formação Fevereiro
E-mail: curia@arquidiocese-fsa.org.br.
Feira
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Saldo Negativo Paroquial mês de Fevereiro
Av. Getúlio Vargas, 394 – Centro. CEP: 44001-192. Caixa Postal 276. CEP:
44.001-970.
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Saldo Negativo da Paroquia mês de Fevereiro
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CUMPRA-SE.Cúria da Arquidiocese de Feira de Santana
Tel.: 16.970-6.
+55 75 3623-8275.
CNPJ: 16.260.762/0001-67. Insc. Municipal:
ARQUIVE-SE

Cúria da Arquidiocese de Feira de Santana
CNPJ: 16.260.762/0001-67. Insc. Municipal: 16.970-6.
Av. Getúlio Vargas, 394 – Centro. CEP: 44001-192. Caixa Postal 276. CEP: 44.001-970.
Tel.: +55 75 3623-8275. E-mail: curia@arquidiocese-fsa.org.br. Feira
de Santana – BA [Brasil]

-3.995,99
312,07
-3.995,99
-3.683,92
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CALENDÁRIO
PAROQUIAL - ABRIL

“Bendita és tu entre as mulheres
e
bendito
02 - Adoração Paroquial (motivação: vida mar o fruto do teu ventre” (Lc 1,42)
espiritual da paróquia)
03 - 6ª. Via-sacra Paroquial
04 - Encontro de Pais e Padrinhos
05 - Domingo de Ramos
05 a 12 - Semana Santa
07 - Encerramento da Via Sacra
08 - Aniversário Ord. Episcopal de D. Ita-

12 - Páscoa
13 - Reunião do Conselho Paroquial de
Pastoral
17 - Reunião do Conselho Econômico
19 - Crisma Paroquial
23-26 - Recesso de Micareta
28 - Inscrições para o Alvorada

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.

Tel.: (75) 3623-1347

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:

15/04 - Dalva Barreto da Silva
01/04 - Josemar Costa da Purificação
15/04 -Elisa Maria Teles Gonzaga Lima
01/04 - Luiza Marques dos Santos
15/04 -Elizabete Almeida Rodrigues
01/04 - Maria Rainéria O. Mascarenhas
15/04 - Ilma Pedreira Lima
01/04 -Marina Melo Araujo
15/04 - Jose Alfredo Santos Silva
01/04 -Sandro Cesar Simões Lima
15/04 - Ronald Fonseca dos Reis
02/04 - Maria Selma Bezerra da Silva
16/04 -Claudia Passos Santana Marinho
03/04 -Elias de Santana Gama
03/04 - Maria das Graças Cerqueira Oliveira 16/04 - Wilson Braga Passos
16/04 - Wilson da P. dos Santos Carneiro
03/04 -Maria Helena Silva Santos
17/04 -Celedilce Ressurreição de Oliveira
03/04 - Nildete Pereira dos Santos
04/04 - Antonia Conceição Ribeiro de Jesus 17/04 -Edival Ferreira da Silva
17/04 - Marilia Costa Andrade
04/04 - Claudio Roberto Moreira
18/04 -Crispiniana Oliveira Campos
04/04 - Emmanuel de Oliveira Peleteiro
18/04 -Hilda Novaes de Jesus
04/04 -Lício Bastos Silva Filho
18/04 - Maria Cristina dos Santos Gomes
04/04 -Nélia Maria Medeiros
19/04 - Conrada Alves Cordeiro
04/04 - Normélia Sawdes da Silva
19/04 - Margarida Neusa Ribeiro Machado
05/04 - Irene Alves de Freitas
20/04 -Antonio Oliveira Gomes
05/04 - Maria Angélica O. do A.Barbosa
20/04 - Erisvam de Oliveira Santos
05/04 - Solange Silva Passos
20/04 - Maria José Ferreira Soares
06/04 -Alzira Cristina Matos Claro
21/04 -Dilma Andrade Lopes Souza (
06/04 -Edna Maria da Conceição
21/04 - Maria do Socorro Andrade Melo
06/04 -Gabriel Mariano Rodrigues
21/04 -Maria José de Lima Oliveira
06/04 - Marivanda Dias Porto
21/04 - Mariete Reis de Oliveira
06/04 - Sidney N. dos Santos
22/04 - Lindiomar da Silva
07/04 - Daniela Alves de Souza Barros
22/04 -Sandoelma Santos Tourinho
07/04 - José Adson Santo Rubem
22/04 -Wallace Fernando de Souza Lopes
07/04 -Katiane Oliveira Porto
23/04 -Julio Ferreira Pinto
07/04 - Maria Edna Monteiro Oliveira
23/04 -Valdelice Fernandes Dias
07/04 - Serafim Fernandez M. Neto
24/04 - Caio Carlos José de Cerqueira Neto
08/04 -Adalberto Moura Cerqueira
24/04 - Edneusa Falcão da Silva
08/04 -Lindinalva Lima dos Santos
08/04 - Roberta Layane de C. Silva Oliveira 24/04 -Elzi Esmeralda Pinto Mascarenhas
24/04 - Maristela Oliveira de Almeida
09/04 -Estanislau Gomes de Moraes
09/04 -Marcus Vinicius Pacheco da Silva 24/04 - Vera Lucia Alves Ribeiro
25/04 -Fidelina Maria Lima dos Santos
10/04 -Estelita Souza Campos
25/04 - Verônica Mota Luquine
10/04 -Fabricio Ferreira Freire
26/04 -Engracia de Sena Santos
10/04 - Neuza Maria Ferreira Cruz
26/04 - Rosiane Lima Dias
11/04 - Ione Aparecida Silva da Cruz
26/04 -Tânia Maria de Araujo Neves
11/04 -Janete Maria Ribeiro Araujo
28/04 -Emília de Almeida Nilo
12/04 -Francielly Machado da Silva
28/04 -Jaci Nascimento Santos
12/04 -Iracema Amorim Paim
28/04 - Maria Nilda de Souza Venas
12/04 -Patrícia Ferreira de Souza
28/04 -Zenilda da Silva Costa
13/04 - Antonio Washington H. da Costa
29/04 -Elizangela Oliveira Barbosa
14/04 - Irlandia Coelho Biscardi
14/04 -Izabela Luciane W. Caliani Galvão 29/04 - Iara Laudano Nenes
29/04 - Michelle de Lima Mariano
14/04 -José Valdir Silva Oliveira
14/04 - Manoel Albérico E. Mascarenhas 30/04 - Angelina Alves Sampaio
30/04 -Gildásio de Jesus Santana
14/04 -Marco Antônio Cordeiro da Silva
14/04 - Maria Belinaura Santos de Oliveira 30/04 -Luiz Alberto Lopes Bulos
30/04 -Luzia Sousa Andrade Falcão
14/04 - Pedro Ramos dos Santos
30/04 - Maria Margarida da Silva Matos
14/04 -Tiburcia Ferreira de Oliveira

RELATÓRIO DO DÍZIMO – FEVEREIRO - 2020
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES – 474
VALOR TOTAL – 32.030,00
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes - 340
Valor total – 24.014,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 108
Valor total –5.220,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (14) = 331,00
Boleto Bancário – (06) = 680,00
Transferência Banco Bradesco – (07) = 1.785,00
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Página da Saúde
Redobrar cuidados em casa reduz risco de
transmissão do Coronavírus por alimentos
Confira as dicas:
Há muitas dúvidas sobre a transmissão do novo
coronavírus, e uma delas é sobre a contaminação de
alimentos. Para essa pergunta, a resposta curta é: não
há perigo, basta higienizá-las da maneira correta.
“Não há risco de transmissão por alimentos, a não
ser que o alimento tenha sido exposto à secreção respiratória de uma pessoa contaminada. Se você tem dúvida, faça a limpeza do alimento antes de consumi-lo.
Até agora, não há relato nenhum de transmissão por
alimento”, afirma Jaime Rocha, médico infectologista
e professor de infectologia da Pontifícia Universidade
Católica o Paraná (PUCPR).
Para alimentos que serão consumidos in natura,
como folhas e frutas, a higienização é feita como preconiza a segurança alimentar: lavar em água corrente
para retirar sujeiras, parasitas e pequenos insetos e depois deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, em média. Só então enxaguar em água corrente.
Insumos frescos, como frutas e legumes, não propagam o vírus se higienizados propriamente| Foto:
Gazeta do Povo
“Temos de entender que deveríamos estar fazendo
isso sempre”, aconselha Lidiane Barbosa, chef de cozinha e consultora de restaurantes. Essa prática evita a
proliferação de diversos micro-organismos que podem
causar doenças ou intoxicações, não apenas a Covid-19.
O vírus só se multiplica em hospedeiro vivo e não
nos alimentos. Ele permanece vivo por algumas horas,
mas morre quando o alimento é cozido ou higienizado
propriamente. O vírus é diferente da bactéria, que se
multiplica em outras superfícies .
Além de evitar aglomerações e higienizar as mãos
constantemente, há pequenas ações no dia a dia que
podem diminuir o risco de contágio. Listamos abaixo o
que você precisa colocar na sua rotina para evitar a
Covid-19 e outros micro-organismos:
• Higienize todos os produtos assim que chegar em
casa antes de guardá-los na geladeira, fruteira ou despensa.
• O que for consumido cru, como folhas e frutas
consumidas com casca, precisa ser lavado e desinfetado em solução clorada: use 10 ml de hipoclorito de

cloro para cada 1 litro de água e mantenha os alimentos
imersos de 10 a 30 minutos. Enxágue em água corrente
e seque bem com papel-toalha ou pano de prato limpo.
Guarde em geladeira em saco plástico fechado ou em
um recipiente com tampa.
• Resista à tentação de provar um pedaço de fruta
na feira
• Não compre legumes e frutas já porcionados para
comer cru, pois foram manipulados e não é possível
desinfetá-los em solução clorada.
• Evite comprar alimentos a granel que sejam consumidos crus.
• Prefira consumir proteína animal cozida, pois o
calor elimina os micro-organismos.
• Caso tenha legumes ou raízes excedentes, pré-prepare em forno ou leve cocção, sem finalizar o cozimento. Porcione e congele por até 3 meses.
• Não use talheres ou copos compartilhados sem
higienizar corretamente: lave com água quente e sabão
e borrife álcool ao final.
• O responsável pelas refeições da casa deve ser,
preferencialmente, alguém que esteja assintomático.
Mesmo assim, evite falar, cantar ou conversar enquanto prepara a comida.
• Se você está com sintomas de Covid-19 ou está
em um dos grupos de risco, prefira fazer compra on-line com entrega domiciliar ou peça para alguém ajudar
durante esse período.
• Lave as garrafas de água de uso individual, deixando de molho em solução clorada por dez minutos,
todos os dias, após o uso.
• Geladeira e micro-ondas também precisam ser
limpos uma vez por semana para evitar propagação de
micro-organismos. Lave com água e detergente, enxágue, e finalize passando álcool 70º
• Mantenha a superfície
de trabalho na cozinha limpa com água, sabão e em
seguida desinfetada com álcool 70º ou água fervente. O
mesmo vale para panos de
prato, maçaneta, torneiras e
outros espaços constantemente tocados na casa.

Pastoral da Saúde
ENTENDA POR QUE
LAVAR AS MÃOS É TÃO
IMPORTANTE PARA
PREVENIR DISSEMINAÇÃO
DO CORONAVÍRUS

O simples hábito de lavar as mãos pode reduzir
em até 40% as chances de contaminação por bactérias e vírus, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Isso porque as mãos são as principais vias de transmissão de doenças como CORONAVÍRUS.
Mesmo a ação sendo de conhecimento da população, ainda é negligenciada por muitos. Por
isso, órgãos de saúde sempre lançam campanhas
com o objetivo de reforçar a importância do hábito.
O jeito certo de lavar as mãos
A OMS recomenda que a higienização das
mãos seja feita com água e sabão várias vezes ao
dia, principalmente antes de comer e logo após usar
o banheiro. O tempo de duração do procedimento
deve ser de 40 e 60 segundos.

Confira as principais orientações do Ministério da Saúde para higienizar as mãos de forma
correta:
1 – Molhe as mãos com água e aplique o sabonete;
2 – Ensaboe as mãos, esfregando uma na outra;
3 – Esfregue a palma de uma das mãos nas costas da outra, entrelaçando os dedos, e vice-versa;
4 – Entrelace as mãos e esfregue bem os espaços entre os dedos;
5 – Enxague bem as mãos com água;
6 – Seque as mãos com papel toalha e o utilize
para fechar a torneira.
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Coronavírus: médicos recomendam novos hábitos
de higiene e etiqueta
Pequenas mudanças de hábitos ajudam a combater
a disseminação do vírus.
A chegada do novo coronavírus está fazendo com
que os brasileiros reaprendam os hábitos de etiqueta
respiratória ao tossir ou espirrar e de higiene pessoal
para evitar contaminações de doenças.
Segundo os médicos infectologistas e sanitaristas ,
a principal recomendação é lavar as mãos ou usar álcool gel sempre que tocar em alguma superfície que
possa estar contaminada, como após usar o transporte
público, antes das refeições ou após ir ao banheiro. Assim, a possibilidade de contrair o novo coronavírus
diminui.
Mas também é preciso aprender a forma correta de
tossir ou espirrar, evitando o uso das mãos e dando preferência a papel descartável, que deve ser jogado no
lixo após o uso e não deixado sobre o sofá ou a mesa
de trabalho, por exemplo.
Outras recomendações
Além da higienização e do cuidado ao tossir ou
respirar, infectologistas também recomendam evitar os
cumprimentos com beijos, abraços e apertos de mãos,
ações que são muito comuns entre os brasileiros.
Para evitar um possível contágio, a recomendação
é trocar o toque por um cumprimento à distância ou até
mesmo com um aceno de mão ou um “joinha” com o
polegar.
Etiqueta respiratória

Ao tossir ou espirrar:
• Usar papel higiênico ou lenço de papel e jogar no
lixo após o uso;
• se não tiver papel, colocar o nariz e a boca na
dobra do cotovelo.
Ao higienizar nariz e boca:
• Usar papel higiênico ou lenço de papel e jogar no
lixo após o uso para evitar que outras pessoas entrem
em contato .
Lavagem das mãos ou higienização com álcool
gel:
• Antes das refeições;
• após ir ao banheiro;
• depois de usar o transporte público: trem, metrô
ou ônibus;
• após tocar em algo que uma pessoa contaminada
possa ter tocado também;
• se estiverem com aparência de sujas, a recomendação é lavar com água e sabão, e não apenas álcool
gel.
Distância mínima de pessoas resfriadas ou com
gripe:

Higiene da casa:
• Se forem tomados os cuidados com a higiene pessoal, não há necessidade de desinfetar;
• se tiver algum paciente em isolamento, por precaução, é recomendada a higienização de superfícies
que ele possa tocar com álcool 70% ou água sanitária;
• manter o ambiente arejado, com janelas abertas,
para diminuir a carga de vírus no ambiente.

• De um a dois metros, pois a transmissão é por
gotículas eliminadas pelas vias respiratórias.
Cumprimentos:
• Beijos, apertos de mão e abraços devem ser evitados.
Sugestões de cumprimentos
• Aceno com as mãos;
• toque no chapéu ou no boné;
• palmas das mãos juntas e cabeça curvada;
• mãos em formato de coração;
• “joinha”;
• sorriso.
Uso de máscaras:
• Pacientes com gripe
ou resfriado devem usar
quando tiverem que sair
para ir ao médico, por
exemplo;
• pacientes com covid-19 em isolamento domiciliar devem usar quando estiverem no mesmo
ambiente com outra pessoa, que deve usar máscara também;
• profissionais de saúde devem usar durante o período de trabalho;
• as máscaras devem ser descartadas após duas horas de uso;
• pessoas saudáveis não precisam usar.
Higiene do celular:
• É recomendada a limpeza com álcool 70% se
usar o aparelho ou após tocar em superfície que possa
estar contaminada, como corrimão.
No trabalho:
• Pessoas com gripe ou resfriado devem ser afastadas;
• elevador deve ser evitado se algum passageiro
estiver resfriado ou gripado.
Durante isolamento domiciliar de paciente com
covid-19:
• Se possível, usar banheiro separado. Se tiver apenas um banheiro, lavar as mãos antes e depois do uso;
• pacientes com coronavírus podem circular pela
casa, desde que usem máscaras e estejam com as mãos
limpas;
• visitas devem ser evitadas;
• o lixo deve ser descartado normalmente;
• separar utensílios de uso pessoal do paciente,
como copo, pratos, talheres e toalha de banho;
• as roupas do paciente podem ser lavadas juntas
com as dos demais moradores da casa.

Cláudio Gonsalez – médico infectologista

NORMATIZAÇÕES DAS
ATIVIDADES DA PARÓQUIA
SENHOR DOS PASSOS
Em alinhamento com as diretrizes da Arquidiocese de Feira de Santana, a Paróquia Senhor dos
Passos informa que no período de 17/03 à 17/04,
suas atividades ficam assim determinadas:
1 - Todas as celebrações eucarísticas abertas ao
público estarão suspensas durante esse período;
2 - Batizados, confissões e visita aos enfermos
pelos Ministros da Eucaristia estão suspensos durante esse período, com análise individualizada em
situações extremas;
3 - As missas dominicais das 8h30 e das 19h
serão transmitidas pela TV Web Nossos Passos e
redes sociais oficiais da Paróquia (Instagram, facebook);
4 - "Refletindo a Palavra" será uma transmissão diária nas redes sociais oficiais da Paróquia
com a reflexão do Evangelho do dia por Pe. Franscimario, pontualmente às 8h;
5 - A nossa Igreja se manterá aberta para visitação e oração nos horários habituais de funcionamento, assim como os serviços de secretaria, atentando para os cuidados de precaução de contato já
previamente determinados pelas autoridades;
6 - As celebrações referentes à Semana Santa
serão todas transmitidas pela TV Web Nossos Passos e redes sociais com programação específica a
ser divulgada em período oportuno.
Que Deus continue abençoando a todos nessa Quaresma.
Att: Comitê de Prevenção e Combate ao Coronavirus da Paróquia Senhor dos Passos.

