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Editorial

Solidariedade
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Ao iniciar esta reflexão quero fazê-lo servindo-me de uma expressão
lapidar de um teólogo alemão: “a beleza sem transcendência é mero artefato de consumo”. Claro que o contexto no qual esta expressão emergiu
não é o mesmo em que nos encontramos, mas vamos realizar aqui um
“encontro filosófico”. Estamos falando de solidariedade, caridade, amor
que são temas teológicos. Aquela expressão foi colhida num contexto filosófico cujo cerne era a estética.
Embora a filosofia e a teologia não se dissociem dialeticamente, cada
uma tem o seu objeto próprio. A estética é uma disciplina filosófica; a ética, por outro lado, integra outros campos que vão além da filosofia como
a teologia, a moral, o direito, etc.
A nossa reflexão aqui quer abranger campos das reflexões humanas,
porquanto estamos tratando de humanismo. Humanismo, não somente
com a marca cristã, mas também humanismo não cristão. Enfim, tudo
quanto é reflexão sobre o homem, a sua dignidade, seu destino é humanismo.
Assim, queremos refletir sobre esse dado – a transcendência – que
deve ser a nossa marca cristã. Tudo quanto fazemos deve ter um sentido,
uma busca de auto-superação não somente física, psicológica, mas espiritual. Afinal, para onde iremos quando a nossa vida biológica terminar?
Quando dermos o último suspiro...?
O Evangelho nos questiona: que adianta ao homem ganhar o mundo se
vier a perder a sua alma? Ninguém poderá acrescentar nada à sua vida, um
minuto além... É nesse momento que nos voltamos para o início deste artigo. A bondade pode ser denominada de caridade, de beleza não? A bondade é bela e a beleza por si só, não se explica se ela não nos levar à auto-transcendência na direção do amor. É assim que o teólogo autor do texto
acima nos incita a refletir sobre a beleza da bondade, para que não nos
tornemos meros artefatos de consumo, produto comerciável.
Quando fazemos um gesto de amor queremos que este vá além do descarrego de consciência que, certamente, não tem beleza, pois é ato intimista de gozo pessoal, ególatra. Queremos que o seu gesto de bondade seja
belo, o mais belo possível: que agrade aos olhos dos homens e aos olhos
de Deus, mesmo contrariando a máxima que nos ensina que o “essencial é
invisível aos olhos”!
Diante do “pequeno príncipe Exupéry dizia: “o que vejo aqui é só uma
casca. O mais importante é invisível...”. É assim que a Sagrada Escritura
nos apresenta um como que paradoxo acerca da beleza: “nele – o Filho de
Deus – não havia nem aparência, nem esplendor. Seu aspecto não era atrativo” (Is 53,2); “como alguém a quem não se pode olhar” (Is 53,3) enquanto o Salmo 45 diz que “Ele era o mais belo entre os filhos dos homens”.
Esse é Jesus, aquele que não se apegou orgulhosamente à sua condição
divina, mas esvaziou-se de si, morrendo na cruz (tornou-se o mais feio dos
homens...rosto ensanguentado!) e fez-se belo, bonito, bom ao entregar-se
nas mãos dos pecadores em gesto concreto de solidariedade, de amor!!!
Amigos, não tergiversemos diante desta realidade: o amor é belo,
quando autotranscendido em gesto de solidariedade. A beleza é ética se
não se permite ser produto de consumo para gáudio de interesses mercantis. Sejamos capazes desta transcendência... sejamos solidários com aqueles cujos rostos talvez sejam, de alguém para quem não se pode olhar!
E, ao mesmo tempo, poderá ser o rosto de Jesus, o mais belo rosto entre os humanos!

Papa Francisco lança a Exortação Apostólica
pós-sinodal “Christus vivit” sobre os jovens
“Cristo vive: é Ele a nossa
esperança e a mais bela juventude deste mundo! Tudo o que toca
torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Por isso as primeiras palavras, que quero dirigir a cada jovem cristão, são
estas: Ele vive e quer-te vivo!”
Assim começa a Exortação
Apostólica pós-sinodal “Christus vivit” do papa Francisco, dirigida “aos jovens e a todo o
povo de Deus”.
A vida de Cristo – o Papa
Francisco aborda o tema dos
primeiros anos de Jesus. Para
ele, estes aspectos de Sua vida
não deveriam ser ignorados na
pastoral juvenil, “para não criar projetos que isolem os jovens da família e do mundo”. O Pontífice retoma um de seus ensinamentos e explica que é necessário apresentar a figura de Jesus “de modo atraente e eficaz” e diz: “Por isso é necessário que
a Igreja não esteja demasiado debruçada sobre si mesma, mas procure sobretudo
refletir Jesus Cristo. Isto implica reconhecer humildemente que algumas coisas concretas devem mudar”.
Na Exortação, se reconhece que há jovens que sentem a presença da Igreja
“como importuna e até mesmo irritante”. Há jovens que “reclamam uma Igreja que
escute mais, que não passe o tempo a condenar o mundo. Não querem ver uma
Igreja calada e tímida, mas tampouco desejam que esteja sempre em guerra por dois
ou três assuntos que a obcecam”.
Sobre a realidade juvenil, o Papa recorda os jovens que vivem em contextos de
guerra, explorados e vítimas de sequestros, criminalidade organizada, tráfico de seres humanos, escravidão e exploração sexual, estupros. “Não podemos ser uma
Igreja que não chora à vista destes dramas dos seus filhos jovens. Não devemos jamais habituar-nos a isto”, escreve.
Acenando a “desejos, feridas e buscas”, Francisco fala da sexualidade: “num
mundo que destaca excessivamente a sexualidade, é difícil manter uma boa relação
com o próprio corpo e viver serenamente as relações afetivas”, mas lamenta que os
jovens vejam na Igreja um espaço de julgamento e condenação.
A Exortação se detém em seguida sobre o tema do “ambiente digital”, que criou
“uma nova maneira de comunicar”, mas é também um território de solidão, manipulação, exploração e violência. “A reputação das pessoas é comprometida através de
processos sumários on-line. O fenômeno diz respeito também à Igreja e seus pastores.”
Migração e proteção dos menores – Outro tema tocado pelo Pontífice são os
migrantes e como os jovens estão diretamente envolvidos nas migrações. O Papa os
alerta para a difusão de uma mentalidade xenófoba, contrapondo-os entre si. O Papa
fala também dos abusos sobre menores e expressa gratidão “a quantos têm a coragem de denunciar o mal sofrido”.
A todos os jovens, o papa anuncia três grandes verdades. A primeira: “Deus que
é amor”. A segunda: “Cristo salva-te”. A terceira verdade é que “Ele vive!”. Nestas
verdades, aparece o Pai e aparece Jesus. E onde estão o Pai e Jesus, também está o
Espírito Santo, escreve Francisco, aconselhando os jovens a invocarem todos os
dias o Espírito Santo: “Não perdes nada e Ele pode mudar a tua vida”.
Pastoral juvenil – Um inteiro capítulo é dedicado à “Pastoral dos jovens”. A
pastoral juvenil precisa de adquirir outra flexibilidade, explica, sendo um espaço
onde não só recebam uma formação, mas lhes permitam também compartilhar a
vida. Serve “uma pastoral juvenil popular”, “mais ampla e flexível que estimula,
nos distintos lugares onde se movem concretamente os jovens, as lideranças naturais e os carismas que o Espírito Santo já semeou entre eles”.
A Exortação se conclui com “um desejo” do papa Francisco: “Queridos jovens,
ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Correi atraídos por aquele Rosto tão amado, que adoramos na sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão que sofre…A Igreja precisa do vosso ímpeto, das vossas
intuições, da vossa fé…E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende
a paciência de esperar por nós”. ”
Com informações do VaticanNews
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CONHEÇA E ABRACE ESTA CAMPANHA

Ao iniciar o ano de 2019, Monsenhor Luis Rodrigues convocou o casal Alexandre e Camila Freitas,
coordenadores do Projeto Solidariedade “Crer com as
Mãos” que vem sendo desenvolvido na Comunidade
Dulce dos Pobres desde 2014 e propôs que planejasse
uma campanha de revitalização daquele projeto.
Lançada a proposta, o casal iniciou uma verdadeira
corrida contra o tempo, com o objetivo de apresentar
uma Campanha que fosse lançada no Forró do Periquito. Contou com o apoio de vários parceiros, dentre eles
a agencia de publicidade Criatorio, nas pessoas de Cinthia e Alex e com o artista Del Feliz, que compôs uma
musica da qual foi extraído o tema central e se transformou em um hino da Campanha.

FINALIDADE DA CAMPANHA:
Suscitar o espírito de solidariedade na
comunidade feirense.

Lançamento da Campanha no Forró do
Periquito

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Projeto Solidariedade “Crer com as mãos”
Vem sendo desenvolvido desde 2014 na Comunidade Dulce dos Pobres (comunidade 7 de setembro no
bairro da Queimadinha), proporcionando a inserção das
crianças, jovens e adultos na vida social através da
evangelização e das atividades que são oferecidas, a
saber:
- Cerca de 40 adolescentes são beneficiados com
esporte, através de aula de jiu-jítsu, coordenada pelo
Prof André, membro da juventude de nossa paróquia,
onde alguns hoje inclusive já tiveram a oportunidade de
participar do campeonato baiano, ganhando medalhas.

- Mais de 20 jovens participam de aulas de reforço
escolar.
- Mais de 30 mulheres participam de aulas de pilates, oficina de costura, de pintura e grupos de oração.
- A Pastoral da Criança desenvolve nesta comunidade um acompanhamento regular das crianças de até 5
anos, avaliando seu desenvolvimento, através de encontros de celebração da vida.
- A pastoral da saúde desenvolve ações regulares de
orientação de saúde além de escovação com dental com
flúor, onde kits de escovação são distribuídos.

Merece Destaque:

Centro Social
Monsenhor Jessé

Um momento especial foi a gravação do Clip, carro-chefe da campanha, com o cantor Del Feliz. Muitas
pessoas envolvidas: crianças, jovens e adultos, membros das pastorais que atuam naquela comunidade,
membros da Gruta do Rosário, Padre Francismário,
mas... o que mais chamou atenção foi a determinação e
a alegria das crianças na realização dessa atividade.

Fundado em 2010, o Centro acolhe moradores de
rua, fornecendo cerca de 200 refeições dia, roupas e
itens de higiene pessoal, disponibilizando banheiro,
local para lavar suas roupas, fornecendo um mínimo de
dignidade e apoio através da dedicação e do amor. Recentemente foi inaugurada uma reforma nas suas instalações, contando com a doação de pessoas generosas.
Mantem-se através de doações e a Campanha pretende
colaborar de forma mais efetiva

OBJETIVO: Colaborar com o desenvolvimento da sociedade, através do
apoio a projetos sociais voltados para a
garantia de direitos a alimentação, a
atividade física, a saúde e outros, de
pessoas em vulnerabilidade social de
Feira de Santana.

Captação de Recursos
Algumas formas de obtenção de recursos encontram-se definidas, dentre elas:
- gincanas em escolas para recolher alimentos
e material de higiene pessoal,
- criação de produtos personalizados para a
venda
- doação em contas bancárias específicas,
dentre outras.

Duração da Campanha
A campanha foi lançada no dia 08 de junho e
a partir de então as ações serão iniciadas e conduzidas até a Semana da Culminância “I Semana da
Solidariedade” de 20 a 27/10, onde um conjunto
de ações acontecerão nas Paróquias dos bairros e
o grande encerramento no dia 27/10, na Praça do
estacionamento da Prefeitura, com o Show do
Del Feliz.
A campanha se estenderá até dezembro, onde
acontecerá uma peça teatral e entrega de placas
de agradecimentos para os principais parceiros e
doadores. Na oportunidade os resultados da campanha serão expostos, assim como a devida prestação de contas de como os recursos foram utilizados, uma espécie de relatório final com dados e
resultados de modo a gerar transparência e sustentabilidade para a campanha ser realizada nos
anos seguintes. Nesse evento, Del Feliz (padrinho da campanha em 2019) indicará um artista
(feirense) para apadrinhar no ano seguinte.
Acompanhe pelas redes sociais e fique atualizado!

@sermaisdoqueter.psp
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Capela Nossa Senhora da Piedade:

lugar do encontro com Jesus, Maria e o Espírito Santo!
Além das celebrações previstas no calendário paroquial, a Capela Nossa Senhora da Piedade se destaca com momentos específicos de oração, dentre
eles, a Adoração ao Santíssimo Sacramento, Grupo de Oração Nossa Senhora da Piedade, Terço dos Homens, Legião de Maria e Apostolado da Oração.

31 de maio
Coroação de Nossa Senhora

Festa do Sagrado Coração de Jesus

“Se a Palavra ensinou ... e as gerações te proclamar... nossa
Rainha! Te coroamos oh Mãe nossa Rainha!!”
E assim, cantando e confirmando a “veneração” a Nossa Senhora, centenas de fieis se reuniram na noite do dia 31 de Maio,
às 19:30h, na Capela Nossa Senhora da Piedade, para render
homenagem àquela que com o seu SIM aceitou ser a Mãe do
Redentor e nossa Mãe. Presidiu a Celebração, Monsenhor Luiz
que, em meio aos muitos “anjos” levou a devota assembleia a
refletir e render graças a Deus, por seu “maternal” amor por nós,
nos confiando a sua mãe. Maria, aquela que saiu “às pressas”
para visitar a sua prima Isabel sendo obediente aos desígnios do
Pai, nos dá o exemplo do seu silêncio e como Discípula e Missionária nos educa a estar na presença de Deus, e a fazer plenamente a sua vontade.
“Te Coroamos oh Mãe! Nossa Rainha!”

Um tríduo nos dias 4 a 6 de junho preparou a Missa festiva em louvor ao Sagrado
Coração de Jesus em nossa Paróquia, na Capela Nossa Senhora da Piedade.
A primeira noite teve como pregador o ex-vigário Padre Wilson, que refletiu sobre
o tema “Um só batismo uma só fé”. Na segunda noite, Dom Itamar Vian fez uma
belíssima pregação sobre “Cruz, sinal de esperança” fazendo a Consagração da Arquidiocese de Feira de Santana ao Coração de Jesus. Na terceira noite, o Padre Francismário refletiu o tema “Somos filhos de Deus”, com muita sabedoria e riqueza espiritual. A Missa festiva foi presidida pelo Monsenhor Luiz Rodrigues, no dia 7 de junho,
data em que o Apostolado comemorou 22 anos de existência em nossa paróquia. Maria Messias, coordenadora do Grupo, apresentou algumas palavras relembrando a
implantação do apostolado pelo Monsenhor Francisco Dalto, sendo reativado pelo
Monsenhor Luiz Rodrigues assim que aqui chegou em 2011, fortalecendo a participação, as atividades e a inserção do grupo nas ações pastoral da paróquia.
Foram noites de unção, oração e louvor. Que o Sagrado Coração de Jesus renove
nossos corações e nos faça pessoas melhores.

Pentecostes
Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a
descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de
Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do
domingo de Páscoa, e ocorre no sétimo dia depois da celebração da Ascensão de Jesus.
Vigília de Pentecostes
Na noite de 8 de junho, vários fiéis participaram da Vigília de Pentecostes na Capela Nossa
Senhora da Piedade. A vigília foi dividida em
quatro etapas: a primeira foi chamada de “limpeza da casa”, ou seja o ato penitencial, onde cada
um se colocou em condição de pecador, clamando a misericórdia e o perdão de Deus. Depois, a
Palavra foi exaltada. O trecho do Ato dos Apósto-

los (2,1-11) que narra a descida do Espírito Santo, no cenáculo, onde muitos se encontravam escondidos, com medo dos Judeus. Como em
nenhum Cenáculo pode faltar a presença de Nossa Senhora, aconteceu a entronização da imagem
de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que passou a compor o cenário, aos pés da
imagem do Espírito Santo, acontecendo um grandioso momento Mariano. Padre Francismário fez
uma profunda reflexão da Palavra e conduziu os
fiéis a se questionarem “por que como Maria nós
devemos desejar o Espírito Santo?” E refletiu
que o Espírito Santo se revela em Maria através
do silêncio, levando todos a se inquietarem com
o barulho do mundo. O ultimo momento foi a
adoração ao Espírito Santo , a súplica, com a entrada dos sete dons, conduzidos pelos adolescen-

tes da Crisma. Nesse momento, Padre Mário,
com muita unção, fez uma oração de poder e libertação levando os fiéis a se emocionarem, juntamente com ele. Um momento de adoração ao
Santíssimo Sacramento encerrou a vigília, deixando os fiéis saciados e encharcados pelo Espírito Santo.
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O PERIQUITO SACUDIU O CAJUEIRO!!
Uma noite memorável!! O Cajueiro mais uma
vez lotado!! O Forró do Periquito entrou para o
calendário de festejos juninos da cidade e já é esperado por muitos todos os anos. Nosso diferencial? O Forró do Periquito chama atenção pelo
público: crianças, jovens, adultos, idosos, todos
participam e comemoram a chegada do mês do
São João com muita alegria e respeito, por isso
que tem em sua marca registrada o slogan Forró
da Família!
As atrações fizeram os presentes dançarem a
noite toda. A banda Balanço Gostoso abriu a festa
e animou bastante. No show de Del Feliz, aconteceu o lançamento da Campanha “Ser mais do
que ter...”, que chega para revitalizar os projetos
sociais da Paróquia, com destaque para o Centro
Social Monsenhor Jessé e a Comunidade Dulce
dos Pobres, onde já acontecem algumas ações. A
música escrita por Del, que cedeu à paróquia o
direito de uso, faz parte de um vídeo que foi elaborado com muita criatividade para embelezar
ainda mais essa campanha. Lucas Queiroz fechou a noite com chave de ouro, animando o público jovem!
De parabéns, mais uma vez, os paroquianos
envolvidos na organização do Forró do Periquito,
que este ano foi Coordenado pelo casal Caminha
e Koji. A ornamentação muito bonita, as barracas
de comidas e bebidas muito bem elaboradas e a

animação dos que nelas trabalhavam era contagiante. Como sempre acontece, a festa é iniciada
com a bênção proferida pelo Pároco Monsenhor Luiz Rodrigues, ele
que estava visivelmente satisfeito.
Os recursos oriundos do Forró serão destinados à continuidade das
obras sociais da Paróquia e reformas ainda pendentes no Centro de
Formação e Eventos Ederval Falcão.

Crianças Caminhando com Cristo
Domingo, 26 de maio, aconteceu o Encontro
“Crianças Caminhando com Cristo” preparado
pela Pastoral da Catequese, com a participação
de 111 crianças de 5 a 10 anos. O Encontro foi
realizado na Escola Castro Alves onde, por certo, algumas daquelas crianças estudam. Naquele dia, porem, a “sala de aula” estava bem diferente, porque elas foram ouvir falar sobre Jesus
Cristo. Como Batizados e Enviados, os Catequistas buscaram despertar Pequenos Missionários para o Senhor, nas diferentes atividades
desenvolvidas durante todo o dia. Vivenciando
a Encenação do Batismo de Jesus, eles perceberam a importância do Ser Batizados, assistindo
a história com Fantoches eles descobriram
como Ser Missionários, nos momentos da Vigília diante de Jesus Eucarístico tiveram a oportu-

nidade de se reconhecer filhos de um Deus Vivo
e presente, amigo e que nos ama infinitamente.
E assim cantando, louvando e rezando participaram lindamente do momento Mariano e de
Consagração a Nossa Senhora.
E assim entre os momentos dos lanches servidos com tanto carinho e o delicioso almoço
preparado e servido pela Equipe de Cozinha,
vivenciamos e experimentamos o amor do serviço e da evangelização. Vale ressaltar a participação marcante do Vigário Padre Francismário, que estando presente durante todo o
Encontro, implementa um novo momento do
“baba com o Padre” para o encontro do próximo ano. A semente foi lançada, agora contamos
com a ajuda das famílias para fazê-las germinar!!!

No ritmo da solidariedade
Concretizando um dos objetivos do Forró
do Periquito, no ultimo dia 16/06, Monsenhor Luiz, juntamente com o Casal Coordenador do Forró Koji e Carminha, entregaram
um cheque no valor de doze mil reais ao Centro Social Monsenhor Jesse, através da Irmã
Sinor. Ela ficou muito feliz e agradeceu o empenho da Paróquia Senhor dos Passos com as
obras daquele Centro, sempre presente e colaborando com a campanha da reforma. E,
como é próprio da Irmã Sinor, ela repete: sentimento de gratidão a Deus!!

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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Crer com as mãos:
isto é SOLIDARIEDADE!!

“Quem comer deste pão, viverá
eternamente”. (Jo 6,51)
Corpus Christi
“Quando o povo da antiga aliança atravessou o deserto, rumo à terra prometida, Deus fez
cair do céu o maná, para que não morresse de
fome. Com sua vida, morte e ressurreição, Jesus
Cristo suscitou o povo da nova aliança. Neste
novo povo, Deus derrama o Espírito Santo e o
alimenta com o verdadeiro pão do céu: A EUCARISTIA.
Na festa do Corpo e do Sangue de Cristo,
costuma-se prolongar a ação de graças da Celebração Eucarística em espaço público, em forma de procissão. É a manifestação pública da fé
na Eucaristia. É o reconhecimento do que Jesus
Cristo fez por nós, doando a si mesmo ao Pai
pela nossa salvação e entregando-se a nós como
ceia mística.
A procissão é um ato comunitário. É uma
comunidade de fé que se põe a caminho para
louvar, bendizer e adorar a Cristo na Eucaristia.
Não é uma caminhada de luto, silenciosa,
mas um povo a caminho, exultante, que derrama seu coração em público. É também ocasião
para súplicas e pedido de perdão, pois somos
um povo frágil e carente. Ao celebrar a doação
de Cristo, recordamos do que Ele disse: “Eu vos
dei o exemplo, para que façais o que eu fiz” (Jo
13,15). Por isso, a festa de Corpus Christi é convite para gestos de amor, de busca de superação
de ódios e de conflitos de poder. Ao natural, o
povo alimentado pela Eucaristia anseia pela
unidade em Cristo e pela solidariedade e a paz.”
Participar da festa de corpus Christi é dever
de todo cristão. É uma demonstração de fé naquele que tudo pode. É uma demonstração da
certeza do que repetimos: “Senhor, eu não sou
digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo”. (Mt 8,5-11)
Certamente, nenhum de nós é “digno” de
Jesus, de sua presença e do seu amor, mas sabemos pela fé que basta somente um gesto, uma
palavra, um olhar para que Ele nos salve.

Mais uma vez, a nossa juventude
dá um show de solidariedade. A ação
aconteceu no último dia 31 de maio,
quando o grupo Caminhada composto por jovens a partir de 18 anos, após
a reunião semanal que acontece no
CEI, vão levar sopa, pão, café, água e
agasalhos para os moradores de rua, e
além dessas necessidades materiais,
eles levam também aquilo que muito
falta para essas pessoas: palavra de
fé, carinho, atenção, brotando naqueles corações frios e sofridos uma
pontinha de esperança.
Tudo isso regado a orações e canções que acalmam e divertem muitos que acham não terem motivos para sorrir. Essa ação vem acontecendo com
periodicidade nos últimos anos, e cresce cada vez mais a quantidade de adeptos e colaboradores desse trabalho.
Somos realmente uma Igreja em saída.

Parabéns Elielson!
O Seminarista Elielson Carmo completou idade nova no ultimo dia 19 de
junho.
Uma presença que já se tornou indispensável, especialmente na Pastoral da
Juventude, ele vem realizando seu estágio pastoral em nossa paróquia com
sabedoria, demonstrando espiritualidade, conhecimento litúrgico-pastoral e
muito zelo com as coisas do alto.
Além das orações e demonstrações de carinho por parte dos paroquianos
durante todo o dia, os jovens da PJ o surpreenderam com uma homenagem, e
o tradicional parabéns pra você.
Que o Senhor dos Passos permaneça conduzindo sua vida Elielson, concedendo fidelidade em sua vocação, sob o olhar maternal de Maria.

Edmilson: que falta vai fazer!
Quem convive mais de perto sabe o quanto cada funcionário da paróquia é
essencial, diante dos inúmeros encargos que ocupam para atender a tantos e
tantos serviços. Recentemente Edmilson obteve o “consentimento” de Monsenhor Luiz para deixar a paróquia e passar a servir em outro local. A sua experiência, a confiança, o zelo com as coisas sagradas, tudo isso fez com que ele
fosse há muito tempo sendo convidado a servir na Catedral de Senhora Santana.
Edmilson chegou em nossa paróquia em 2006, portanto 13 anos de dedicação. Aqui, ele conheceu Selma, com quem se casou em 2010 e tem dois filhos:
João Gabriel e Thiago.
Edmilson tem um diferencial! Sabe cantar! E por isso assumia o cântico de
todas as missas das 7:15 e 12h da Matriz de Senhor dos Passos. Também já exerceu o Ministério Extraordinário
da Sagrada Comunhão e tem grande experiência com a utilização dos paramentos litúrgicos no dia-a-dia.
Seja feliz Edmilson, em suas novas funções, sob as bençãos de Senhor dos Passos e Senhora Santana.
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PESQUISA PARA CATÓLICO

Demonstrativo Financeiro
Maio 2019

Pense e responda antes de ler. Você é um católico:
CAJU

ABACATE

ou

LARANJA

Ingresso

30.886,00

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

25.441,00

Reembolso do plano de saúde dependentes dos funcionários
Batistério 04(quatro)

Certa vez ouvi uma pregação de um padre que
comparou, de forma muito criativa, o Cristão com essas frutas.
Eu logo escolhi a que achei mais ideal... me enganei!!
Vejamos: o católico CAJU é aquele que está ligado
à igreja apenas pelo batismo. Ao ser perguntado qual
sua religião responde logo: - católico. Porém não está
inserido na vida da igreja, não frequenta missa, vai à
igreja como o nome já diz, “de caju em caju”, apenas
para “eventos” como casamentos, batizados, missa de
sétimo dia... mas quando precisa de um serviço quer
ser prontamente atendido, dentro das suas necessidades e/ou vontades: ex. - quero uma missa de sétimo dia
para meu pai mas quero uma missa no horário que seja
especialmente para ele. Ou então. Quero batizar o meu
filho ou neto sozinho, sem ser junto com outros... é
assim o CATÓLICO CAJU.
O católico ABACATE é aquele que pode ser comparado com a semente do abacate. Está inserido na
igreja, vive na igreja, participa das missas todos os domingos, pode até ser dizimista mas... não aceita assu-

mir qualquer trabalho pastoral. Quer ficar solto, sem
compromisso. Para todo convite que lhe seja apresentado arranja uma desculpa e vai seguindo sua vida de
CATÓLICO ABACATE.
Já o católico LARANJA, por mais que o nome
aparentemente não ofereça confiança (afinal os laranjas são como os fake no mundo moderno) é aquele
que, como a semente da laranja, está entranhado na
vida da igreja, junto com a sua comunidade, assume
qualquer trabalho, está sempre a serviço e é dizimista.
Não desiste diante das dificuldades, permanece na
igreja independente de gostar ou não do pároco ou de
determinado sacerdote, porque encara a igreja como
povo de Deus, sente-se parte dela e nada o faz se afastar desse povo.
Um assunto para reflexão. Em que preciso mudar?
Estou sendo um católico autêntico?
“Porque pelo Batismo, nos tornamos membros da
Igreja, cuja cabeça é Cristo”.
Marilene Barreto
PASCOM Paroquial

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

casamento(1)

120,00
500,00

Patrocínio do Jornal Nosso Passos
outros

2.260,00
100,00

Ingresso total do mês

59.307,00

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

7.040,17
10.409,20

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.495,38

Energia dos Templos, Água e esgoto/ CEI / Casa Paroquial

3.487,73

Combustível carros paroquiais

600,00

Honorários do contador ( Cúria) ) + mensalidade sistema Theos

677,00

Previna Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios Casa Padres

566,00

Telefones paroquial de 5 linhas + internet

894,43

Tarifa bancaria+despesas boleto dizimistas

431,60

Manutenção Ar condicionados Igreja Senhor dos Passos

1.065,00

Consórcio Arquidiocesano - 27°/30 parcela

1.000,00

Aluguel de andaimes (Reforma Igreja Senhor dos passos)
Serviço Linha telefonica (cancelamento OI)
Outros

460,00
188,87
526,50

Total

28841,88
Dispêndio - Estrutura Religiosa

Residência Paroquial

1.933,04

Côngrua dos Sacerdotes

5.799,40

Seminarista - ajuda de custo
Plano de saúde dos Sacerdotes

500,00
1.604,88

INSS padres

399,20

Imposto da Receita Federal (Darf)

134,74

Total

10.371,26
Dispêndio - Dimensão Pastoral

A Deus o que é de Deus e a César o que é de César
No livro de Mateus, capítulo 22:16-22, nos
deparamos com uma situação vivida por Jesus,
quando lhes fora apresentada uma pergunta maliciosa. A liderança religiosa de Jerusalém não
conseguia entender que o reino de Deus não era
deste mundo, assim tentava de qualquer forma
induzir o Mestre contra o Estado.
“Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar
o tributo a César, ou não?” Mateus 22:17
Os fariseus esperavam que Jesus fosse um
messias libertador político. Queriam que ele liderasse uma revolução, uma espécie de guerra que
expulsasse os romanos.
O Mestre porém, vinha ensinando que a única
coisa capaz de libertar verdadeiramente o homem
da opressão, é uma mudança interior.
Jesus primeiro os chamou de hipócritas e então pediu que um deles apresentasse uma moeda
romana que pudesse ser usada para pagar o imposto de César. Um deles mostrou-lhe uma moeda romana e Jesus então perguntou qual era o
nome e a inscrição que estava nela. Prontamente,
eles responderam que era de César, ao que Jesus
então proferiu a sua famosa frase: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.”

Mateus 22:21-22
Refletindo sobre o Dízimo:
Jesus apenas disse: respeite a Cezar, ou seja,
respeite a Lei.
Podemos considerar: eu não preciso deixar de
ser cidadão, honrar meus compromissos com o
Estado, para ser cristão. Se César é símbolo do
dinheiro, poder humano, a graça é o símbolo do
poder de Deus. “Dai a Deus o que é de Deus”.
Deus quer apenas um coração sincero. Deus espera uma obediência voluntária, não forçada, não
constrangida.
Cesar quer o seu bolso, Jesus o seu coração.
Cesar é do “imposto” e Jesus é do “proposto”. Por isso na Igreja Católica o Dízimo é proposto, não é imposto.
Podemos dizer a todos que somos cristãos,
que pagamos os nossos impostos, mas também
devolvemos a Deus o que é Dele, de acordo com
a nossa possibilidade. O que importa é o compromisso. Ser Dizimista é ter compromisso com a
Igreja, com a comunidade, com Deus.
Marilene Barreto
PASCOM Paroquial

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

8494,05

Material Liturgia

1.007,50

Pascom ( Jornal Nossos Passos )

2.730,00

Pastoral do Dízimo (calendários+talões de controle)

970,00

Pastoral do Dízimo (correspondências))

117,00

Pastoral da Criança
Total

100,00
13.418,55

Dispêndio - Dimensão Social
Plano de Saúde dos funcionários
Ação Social ( Medicamentos e outros )
Bolsa de estudos - teologia

3.668,05
276,36
290,90

Apoio ao Centro Social Mons. Jessé

1.000,00

Total

5.235,31

Total dos Dispêndio Paroquial

57.867,00

Total dos Ingressos

59.307,00

Saldo paroquial maio

1.440,00

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

5.730,00

Despesas:
Despesas /manutenção
Salário dos Funcionários

58,00
1.132,59

Liquidificador industrial

750,00

Embasa -

135,31

Coelba

793,41

Serviço de vigilancia-Previna

406,00

Construção da Capela

3.709,46

Total despesas

6.984,77

Saldo negativo Centro de Formação
Saldo Paroquial mês de Maio
saldo negativo do Centro Comunitário mês de Maio
Saldo da Paroquia mês de Maio

-1.254,77
1.440,00
-1.254,77
185,23
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ANIVERSARIANTES ENTRE 01/07 E 31/07/2019
02/07 Juliano Quintela Falconery
02/07 Maria Isabel Jesus Ferreira
02/07 Paulo Nazareno Alves de Almeida
03/07 Eliane Damasceno Santos
03/07 Marines Costa Soares Santiago
03/07 Tania Magna de Oliveira
04/07 Joseane de Jesus Brito
05/07 Debora Araújo Leite Rios
05/07 Neila Carla Santos Muniz
05/07 Ricardo Lourenço de Lima Pereira
07/07 Eliane Oliveira Peleteiro
07/07 Maria Alexandre Ferreira
07/07 Maria Claúdia Trabuco Lima
08/07 Rizonete Nogueira Martins
09/07 Anatalia da Silva Souza
09/07 Anatalia Rodrigues Carneiro
09/07 Lucas Carneiro de Almeida
09/07 Maria Luiza Passos Silva
09/07 Natanael de Jesus Porto
09/07 Suzane Souza Barbosa Silva
10/07 Maria Gisangela Lopes dos Santos
10/07 Marilande da Silva Alves Ferraz de Melo
11/07 Izabel Rosângela Pinto da Silva
11/07 Luciene de Souza Oliveira
12/07 Rosângela M. Brasileiro Sobral
12/07 Tereza Araujo do Nascimento
12/07 Therezinha A. da Silva
13/07 Francisco Carlos de Oliveira
13/07 Maria de Lourdes G. Barreto
14/07 Angelma Oliveira da Silva
14/07 Antônia Maria Bastos Lima
14/07 Marieta Ferreira da Cruz
15/07 Dirlene Costa da Maia
15/07 Wellington da Silva Almeida
16/07 Gustavo Fratucheli Aguiar
16/07 Maria do Carmo Carneiro Souza Matos

17/07 Ana Paula Freitas de Oliveira e Almeida
18/07 Maria Ataide Cordeiro
18/07 Rosilene Santos de Souza
19/07 Elane Maria Santos Passos
19/07 Sonia Nascimento
20/07 Angelina Venas do Vale
20/07 Iraci dos Santos Souza
20/07 Laurinete da Silva Medeiros
20/07 Maria Dantas Miranda Santos
20/07 Pe. Luiz Rodrigues Oliveira
21/07 Elenita Ribeiro de Almeida
21/07 Lindaura Pereira do Nascimento
21/07 Rita Ednalva Oliveira Fernandes
22/07 Helena de Queiroz Ribeiro
23/07 Catiúcia Ribeiro Santana
23/07 Delma Suely Leão Moreira Passos
23/07 Milton de Almeida Soares
24/07 Daniela dos Santos Silva
25/07 Ana Nery de Lima Pereira
25/07 Andrea Nogueira Santana
25/07 Edileusa Brilhante Cavalcante
25/07 Igor dos Anjos Serafim
25/07 Laryssa Santana Cardoso
25/07 Sandra de Cerqueira Alves
26/07 Adailza Cristina Nunes de Souza
26/07 Ana Regina Barbosa de Almeida
26/07 Mario Pedreira de Araújo
26/07 Rosa Maria Gomes Azevedo
26/07 Simone Costa Almeida
26/07 Tecio Souza Silva
27/07 Auderiva Santos de Souza
27/07 José Alves
27/07 Maria Josefa Santos
29/07 Durvaltercio Silva de Araujo
30/07 Laura Sales Oliveira
30/07 Pamella S. Gomes

CALENDÁRIO
PAROQUIAL - JULHO
“Bendita és tu entre as mulheres
10 -oReunião
doteu
Núcleo
Pastoral
e bendito
fruto do
ventre”
(LcII1,42)

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 Araujo Soares
Estágio Pastoral:
Seminarista Elielson de Jesus Carmo
Coordenação da PASCOM:
Mário Ribeiro Filho
Jornal Nossos Passos:
Mons. Luiz Rodrigues; Pe. Francismario Soares; Marilene Barreto; Magdalena Nascimento;
Mário Ribeiro Filho; Vanessa Testa.

Tel.: (75) 3623-1347

Colaboradores: Kennedy Cupertino e Jairo Filho
Rádio e TV Nossos Passos:
Jairo Rêgo e Magdalena Nascimento.
Transmissão ao vivo das Missas Dominicais
Mural Digital: Blog e Twitter: Jairo Rêgo
Fotógrafos:
Marilene Barreto; Antonio Neto.
Web site: Ian Ceo

TIRAGEM 3000 EXEMPLARES
Diagramação:
Kleber Libertador
75 99207-5069

Impressão:

03 - Formação Bíblica
05 - Reunião do Conselho Econômico
07 - Retiro dos Catequistas
06 e 07 - Encontro de Noivos
08 - Reunião do Núcleo Pastoral I
09 - Formação Bíblica

12 a 14 - 42º ECC
15 - Reunião do Núcleo Pastoral III
15 a 22 - Férias Monsenhor Luiz
16 - Formação Bíblica
20 - Aniversário Natalício de Mons. Luiz
26 - Festa de Santana

RELATÓRIO DO DÍZIMO – MAIO - 2019
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES – 490
VALOR TOTAL – 30.886,00
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes – 355
Valor total – 21.167,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 104
Valor total – 5.634,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (15) = 585,00
Boleto Bancário CAIXA– (10) =1.900,00
Depósito em Banco Bradesco(06 ) = 1.600,00
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Página da Saúde
1º de julho - Dia da Vacina BCG
O Dia da Vacina BCG é comemorado em 1º
de julho, data da criação dessa importante vacina.
A BCG (Bacilo Calmette-Guérin) é utilizada na
prevenção da tuberculose, uma doença transmitida pela saliva e materiais contaminados e causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também
chamado de bacilo de Koch.
A vacina BCG foi criada pelos pesquisadores
Albert Calmette e Camille Guerin a partir de uma
bactéria responsável por desencadear mastite tuberculosa bovina, a Mycobacterium bovis. Sua
primeira utilização foi feita em uma criança recém-nascida de mãe que apresentava tuberculose
em 1921. No Brasil, ela começou a ser usada em
1927, e a cepa utilizada é chamada de BCG Moreau.

A eficácia da BCG é grande, principalmente
na forma disseminada da tuberculose, em que a
vacina garante cerca de 78% de proteção. Vale
destacar que a proteção varia de acordo com o
paciente e também com o país, uma vez que as
cepas utilizadas para a fabricação das vacinas variam de acordo com a localidade. Apesar da vacina BCG ter sido criada com a finalidade de proteger contra a tuberculose, estudos garantem que
essa vacina também garante certa proteção contra
a hanseníase.
Inicialmente a vacina era administrada de maneira oral, só posteriormente que se adotou a
aplicação intradérmica. No Brasil, essa nova forma de utilizar a BCG foi iniciada a partir de 1968
e baseia-se na injeção da substância no braço direito, mais precisamente na região deltoideana.
Desde 1976 o Ministério da Saúde tornou
obrigatória a administração da BCG em crianças.
Recomenda-se que ela seja aplicada em crianças
entre 0 e 4 anos, de preferência no bebê recém-nascido. A vacina, no entanto, apresenta algumas contraindicações, tais como para crianças
com peso inferior a 2kg, imunodeficientes, desnutridas, com erupções cutâneas generalizadas e
que estão realizando tratamento com corticoides.

Atualmente a Organização Mundial de Saúde
(OMS) recomenda apenas uma dose da vacina,
uma vez que a segunda dose não provoca um aumento considerável na proteção, não havendo
evidências científicas de sua necessidade. Vale
destacar que, em alguns países, a segunda dose
ainda é administrada.
A BCG é segura e caracteriza-se por deixar
uma pequena cicatriz no braço onde foi aplicada.
Essa cicatriz aparece após uma reação que se inicia no local após aproximadamente duas semanas. É importante que os pais não se preocupem
com a lesão que surge no braço, que, em muitos
casos, lembra uma espinha. Entretanto, é importante ficar atento para lesões mais intensas e procurar um médico principalmente se for observado o surgimento de ínguas nas axilas.
A aplicação da vacina BCG provoca uma pequena lesão que posteriormente origina um cicatriz característica
Por Ma. Vanessa dos Santos

Pastoral da Saúde

14 DE JULHO – DIA DE
SÃO CAMILO DE LÉLIS

PADROEIRO DOS ENFERMOS
E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
São Camilo de Lelis nasceu em 25 de maio
de 1550, em Bucchianico, na Italia, e faleceu em
Roma no dia 14 de julho de 1614. Em agossto de
1583 teve a idéia de fundar uma companhia com
pessoas que servissem aos doentes com o mesmo
amor com que uma mãe cuida do único filho doente. Em 21 de setembro de 1591, o papa Gregório
XIV eleva a Congregação dos Ministros dos Enfermos a categoria de Ordem. A Ordem começa a se
expandir pela Italia. Hoje os religiosos camilianos
estão presentes em 35 países nos 05 continentes,
atuando no mundo da saúde.
São Camilo é o santo padroeiro dos doentes,
dos hospitais e dos profissionais da saúde. É conhecido como um dos profetas do cuidado humanizado no mundo da saúde. Ficou célebre seu grito
junto aos profissionais da saúde, e que não perdeu
sua atualidade após quase 4 séculos: “Mais coração
nas mãos, irmão”. Ou seja, a competência profissional (mãos) tem que estar junto com a competência humana (coração). Em 1607, muito doente, renunciou à direção de sua Ordem e partiu para a
Casa do Pai em 14 de julho de 1614. Neste dia então, 14 de julho, é celebrado o dia de São Camilo
de Léllis.
Títulos de São Camilo
• Proclamado SANTO pelo papa Bento XIV
em 29 de junho de 1746.
• Declarado pelo papa Leão XIII Patrono dos
Hospitais, em 22 de junho de 1886.
• Em 1914 é declarado pelo governo italiano
Benfeitor da humanidade.
• O papa Pio XI o proclama, em 1930, Patrono
dos Enfermeiros e Protetor do pessoal hospitalar.
• Em 1974 é proclamado por Paulo VI Patrono
da Saúde Militar Italiana e Patrono dos Cardiopatas e Portadores de Marcapassos.
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Riscos de queimaduras em tempos de Festas Juninas
Chegamos ao meio do ano e nesta época, na
nossa tradição folclórica, é tempo das festas juninas, com quadrilhas e, comidinhas típicas. Por
todo o Brasil, as pessoas acendem fogueiras, fazem panelas enormes de caldo e canjica, soltam
fogos de artifícios, balões (apesar de proibidos) e
as crianças se divertem com estalinhos de fogo.
Todo este cenário favorece a ocorrência de queimaduras. Por isto, neste período devemos ficar
alerta para os perigos e as consequências das
brincadeiras com fogo e explosivos.
Principalmente quem manipula ou solta fogos de artifício, além ficar exposto a queimaduras, pode ter os membros amputados, principalmente os dedos, podem sofrer mutilações, lesões
nos olhos e até surdez.
Mário Ramos, médico chefe da Unidade de
Queimados do Hospital Regional da Asa Norte
(Hran), em Brasília, confirma a incidência maior
de acidentes com fogo ou objetos quentes nesta
época. “De forma geral, em 90% dos casos, a
queimadura é decorrente de negligência ou imperícia de alguém. Ou seja, é o manuseio errado, da
forma errada, no local errado”.
Alem disso, boa parte dos casos são de crianças, que, por descuido dos pais e responsáveis, se
queimam especialmente em panelas com alimentos muito quentes. Por isso, o cuidado com elas
precisa ser redobrado nas cozinhas, principalmente quando os recipientes onde os alimentos
são preparados são muito grandes, como costuma
ocorrer em preparos culinários das Festas Juninas

Mas o que é Queimadura?
É a lesão na pele provocada geralmente pelo
calor, mas também pode ser provocada pelo frio,
pela eletricidade, por certos produtos químicos,
por radiações e até fricções. A pele pode ser destruída parcialmente ou totalmente, atingindo desde pelos até músculos e ossos.

Conheça os tipos de
queimaduras:
1º grau: atinge a camada mais superficial da
pele – lesão vermelha, quente e dolorosa;
2º grau superficial: gera bolhas e muita dor;
2º grau profunda: é menos dolorosa, a base da
bolha é branca e seca;
3º grau: é indolor, acomete todas as camadas
da pele, podendo chegar até aos ossos e gerar sérias deformidades.

O que fazer em caso de
queimaduras?

fogo de artifício, é preciso lavar imediatamente a
ferida, tapar com um pano limpo e procurar o serviço de saúde com urgência.
• Não é recomendando passar qualquer tipo
de produto na queimadura. Apenas água limpa para resfriar a pele e evitar que ela se queime mais.
• O uso de substancias como pó de café, folhas machucadas, pasta de dente e outros produtos que só agravam a situação e podem
causar algum tipo de infecção.
• Para as queimaduras de 1º grau, nas primeiras horas após o acidente, é recomendado fazer compressas frias.
Para manter a queimadura hidratada, use óleo
mineral ou vaselina líquida.
• No caso de formação de bolhas, as mesmas
não devem ser retiradas. Elas servem de curativo biológico.
• E, outra dica é não esperar muito tempo para
procurar atendimento médico e não se automedicar.
Jose Adson Rubem
Médico

Orientações de médicos e do Corpo de
Bombeiros ensinam que, quando os acidentes
com queimaduras acontecerem, a primeira coisa
a se fazer é interromper o mais rápido possível o
agente que está causando a queimadura.
Então, por exemplo, se a pessoa está próxima demais a uma fogueira e se queima com fogo, a
primeira ação é apagar o fogo do corpo. Se a
queimadura é causada por um líquido quente ou

Dia da Caridade
O Dia da Caridade é comemorado anualmente em 19 de julho.
Esta data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática e difusão da solidariedade,
como um meio para desenvolver um bom entendimento entre todos os seres humanos.
A caridade é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que insistem que a
principal definição de caridade é “amar e ajudar ao próximo”.

