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Editorial

Setembro é alegria.
É festa para nós...
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
“É no subsolo de um século, ou de uma era histórica,
que se lançam os fundamentos do século ou da era seguinte”.
Servindo-me desse pensamento de um grande líder
católico que tanto iluminou o pensamento cristão no Brasil no século passado (Alceu Amoroso Lima), remeto-me
à sabedoria popular que, entre nós, afirma que setembro
é um mês venturoso (ah, quando setembro vier!). Não sei
se isto está intimamente ligado aos preceitos dessa mesma “sabedoria” que insiste em dizer que agosto é um mês
aziago, o mês dos desgostos... Seja como for, o fato é que
crescemos e nos acostumamos a ouvir e “sentir” tais ensinamentos. Consequentemente, todos ansiamos porque
chegue logo o mês de setembro, pois um novo ar haveremos de respirar, o frio passará, a primavera virá, novas
motivações surgirão, etc. etc.
Para nós, paroquianos da Senhor dos Passos, o mês
de setembro é mais do que isso. Além de ser, para a Igreja, um tempo dedicado mais às reflexões acerca da importância da Bíblia Sagrada em nossa vida de fé, é também o tempo de renovação das nossas esperanças no
Senhor dos nossos passos, esse que temos como Patrono
desta Paróquia.
Tempo de renovação dos nossos propósitos de sermos cada dia mais Igreja, comunidade de fé, esperança e
caridade; tempo de avivamento dos dons de Deus que há
em nós; dons que pelo sacramento do batismo recebemos
e o confirmamos na unção crismal. Tempo de começar,
de recomeçar, de prosseguir na caminhada cristã, sequência da saga abraâmica em vista à eternidade quando
seremos tudo naquele que é tudo em todos, Jesus Cristo,
o Senhor dos nossos passos.
Doravante, a Festa que estamos anunciando para o
mês de setembro quer reacender a fé que recebemos no
batismo, reanimar a esperança que os nossos antepassados cultivaram e praticar a caridade que essa mesma fé
nos impõe como fundamento da nossa esperança.
Celebrar a Festa do Senhor dos Passos sob o tema da
iniciação cristã e animados pelo lema da missão (batizados e enviados), a fim de que nunca esqueçamos que
somos eternos aprendizes. Queremos cada dia mais
aprender a aprender para aprender a ensinar aos que após
nós vierem de modo que a Igreja, essa comunidade de
vivências, possa crescer e dar frutos a cem por um conforme o mandato do Senhor da messe que ordena que
vamos, ensinemos e a todos batizemos em Seu Nome,
Santíssima Trindade.
Avante, cristãos-católicos, paroquianos da Senhor
dos Passos! Celebremos a nossa fé e, inspirados pela
esperança de setembro, preparemos o futuro na vivência
positiva, fraterna e solidária do hoje, aqui, nessas terras
onde Deus nos colocou como suas testemunhas, seu rebanho, sua gente e lancemos os fundamentos da nova era
da história do catolicismo em Feira de Santana.

CONVITE

A Editora Zarte, juntamente com os Organizadores e a Paróquia Senhor dos
Passos, convidam a comunidade feirense para prestigiar com suas presenças ao
lançamento do livro “SEJAMOS LUZ” no próximo dia 22 de setembro de 2019,
às 18:30 horas, na abertura da Festa do Senhor dos Passos em Feira de Santana-BA. Nesta publicação de 178 páginas, com Prefácio do Arcebispo Metropolitano
Dom Zanoni Demettino Castro, foram selecionados artigos, homilias e reflexões
do Pároco Monsenhor Luiz Rodrigues Oliveira ao longo da sua trajetória na paróquia.
Os organizadores José Angelo Leite Pinto, Claudia Cristina Soares Freire, Marilene Carneiro Barreto e Carlos Cícero Borges Barreto realizaram este antigo
projeto pessoal graças ao apoio das empresas Boutique Claudia Almeida, Smarçaro Móveis, Gobatto Inox e Clínica Intor.
Toda a venda do livro será destinada ao Projeto “CRER COM AS MÃOS”,
mas especificamente à Campanha “SER MAIS DO QUE TER”.
Participe, adquirira seu exemplar e faça parte dessa história de fé, amor e fraternidade!

Parabéns Dom Itamar Vian!
O dia 27 de agosto é sempre um
dia de alegria para todos nós católicos
desta Arquidiocese, porque celebramos a vida daquele que há 34 anos
aqui chegou com a missão de conduzir
essa porção do povo de Deus.
Parabéns Dom Itamar! Que Jesus
permaneça lhe concedendo vida e saúde para que o Sr. continue conduzindo
seu pastoreio sendo um verdadeiro
testemunho de serviço ao chamado de
Deus e ao clamor do seu povo.
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BATIZADOS E ENVIADOS
“Sede também vós santos” (IPd 1,15)

FESTA EM LOUVOR À SANTA DULCE DOS POBRES

No dia 13 de agosto aconteceu a Festa em
louvor à Padroeira da Comunidade Dulce dos Pobres (bairro Sete de Setembro). Um tríduo nos
dias 10 a 12, com Celebrações Eucarísticas às
19horas, congregou muitos fiéis da Paróquia Senhor dos Passos e daquela comunidade, em clima
de oração e louvor, especialmente neste ano em
que acontece a canonização de IRMÃ DULCE, a
qual já denominamos SANTA.
Foram pregadores do tríduo o Monsenhor
Luiz Rodrigues, e os padres Wilson Marques e
Leomário Santos, eles que já atuaram naquela comunidade enquanto vigários paroquiais e cujas
presenças trouxeram alegria a todos além das belíssimas homilias. Monsenhor Luiz também
transmitiu uma bela mensagem sobre a vida de

santidade de Irmã Dulce e deixou duas palavras-chave: “magnanimidade e solidariedade”, para
que possamos enfrentar, de alma e coração grandes, todas as atividades que temos a desenvolver
até o final deste ano em nossa paróquia.
No dia festivo, 13 de agosto, a programação
foi iniciada às 6h com o oficio da Imaculada seguido de um café partilhado. Às 19 horas, aconteceu a Missa Solene, presidida pelo Padre Francismário Soares, que destacou a vida de santidade
de Irmã Dulce e a grandiosidade da sua caridade,
ela que viveu com os excluídos, enxergando
aqueles que eram invisíveis para muitos. E ressaltou que temos o privilégio de venerar uma
Santa do nosso tempo, com a qual muitos de nós
conviveu e conheceu.

Após a celebração, saiu o povo de Deus em
procissão, conduzindo a imagem da Santa Dulce
pelas ruas do bairro. Ela que viveu nos becos e
vielas de Salvador, nos conduz a também sermos
santos, a viver como irmãos, a levar o Pão da Palavra e da vida a todos, especialmente aos mais
necessitados.
Ao final, Padre Francismário externou gratidão ao Seminarista Elielson pela dedicação e entrega total à organização e realização da Festa de
Santa Dulce, juntamente com pessoas daquela
comunidade e da nossa paróquia. Encerrou com a
bêncão do Santíssimo na rua, em frente a Capela,
um momento forte na despedida do povo de
Deus.
“Salve, salve, salve Irmã Dulce do Amor!”

A FAMÍLIA, COMO VAI?
Com este questionamento aconteceu a
NOITE DAS FAMILIAS ADORADORAS em
nossa paróquia, tendo como pregador o Frei
Mário Sérgio da Paróquia Santo Antonio dos
frades Capuchinhos, no dia 14 de agosto.
Uma noite de unção, iniciada com a oração
do terço conduzida pelo grupo Mães que
Oram. A Igreja ficou pequena para comportar

as centenas de fiéis que foram
em busca da Palavra e da oração. Frei Mário Sergio fez uma
belíssima pregação à luz da Palavra que está em (1Reis 17,716) que narra o encontro do
Profeta Elias com a viúva de
Sarepta, meditando o agir de
Deus na vida de
Elias e transportando para a nossa vida, quando
muitas vezes não
O reconhecemos
e pensamos em
desistir diante da primeira dificuldade. E alertou: é preciso ter consciência de que sempre temos algo
a oferecer ao outro mesmo quando
pensamos não dispor de nada. Ouçamos a voz de Deus! “Põe-te a
caminho”! À exemplo daquela
viúva, sejamos obedientes e utili-

zemos o resto da farinha e do azeite que temos
para servir ao próximo.
O ponto forte da noite foi a adoração ao
Santíssimo Sacramento, conduzido pelo Frei
Mário Sergio juntamente com o Padre Francismário e o Seminarista Elielson. Momento de
louvor e adoração ao Cristo Eucarístico, fonte
de paz, de alimento, de esperança porque como
disse o Papa Francisco, “Onde Jesus está, há
sempre libertação e salvação”.
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PREPARANDO A FESTA DO NOSSO PATRONO
SENHOR DOS PASSOS
Com o tema A INICIAÇÃO CRISTÃ: BATIZADOS E ENVIADOS, a paróquia se prepara para
a 23ª Festa em honra e gloria ao Senhor dos Passos,
no período de 22 a 29 de setembro próximo.
Equipes de trabalho já organizadas, sob a
coordenação do Casal André e Daniela Betin,
grupos se reunindo, camisas à venda, providências sendo encaminhadas, tudo à luz da Palavra e
da oração, sob orientação espiritual do pároco
Monsenhor Luiz Rodrigues, apoio e colaboração
do Padre Francismário Soares e do Seminarista

Elielson Carmo.
Alguém uma vez questionou: - por que uma
festa se Jesus, o Senhor dos Passos, é o nosso
Patrono o ano inteiro? Reflitamos: todo padroeiro
tem a sua data de homenagem especial pela paróquia. No caso da Senhor dos Passos, o Patrono,
que é o próprio Jesus Cristo, é homenageado a
cada celebração todos os dias do ano, onde se entrega na fração do Pão. Mas... e por que a festa?
Na verdade, a festa é uma forma do povo se unir
em torno de um objetivo: louvar, adorar e bendi-

zer ao Senhor de maneira mais participativa. É
uma catequese, onde durante sete dias aprendemos através das pregações temas que são imprescindíveis ao crescimento e fortalecimento da fé.
Como acontece a cada ano, a expectativa da
festa começa desde cedo. Várias atividades alusivas à mesma já estão organizadas: o Bazar beneficente, a venda de camisas, a distribuição dos
cofrinhos, a rifa de uma Moto e a Nossa Feira,
com o objetivo de angariar os recursos necessários à sua realização.

ganhando a cor da festa, com a assembleia toda
vestindo a camisa, divulgando como verdadeiros
“Batizados e Enviados”.
Você também pode participar, divulgando o
nome da sua empresa.

CONCORRA A ESTA MOTO!

Participe da Rifa de uma Moto Honda Elite
125CC 0-Km, cujos bilhetes encontram-se à venda e ajude a paróquia não só a realizar a Festa do
seu Patrono mas também a intensificar os projetos sociais que vem sendo desenvolvidos.

NOSSA FEIRA

UM BAZAR QUE AGREGA E
AGRADA!

O Bazar acontece sempre às quintas-feiras,
durante a Missa da Misericórdia e tem sido bastante aceito pela comunidade. Peças úteis e por
preço acessível, faz com que várias pessoas se
utilizem desse espaço para realizar suas compras.
Além do Bazar, também é servido almoço
com o famoso caruru no “restaurante da Maria
Gorda”, conforme já denominou o Monsenhor
Luiz Rodrigues. E assim, unindo o útil ao agradável, a paróquia vai conseguindo recursos para
que a Festa não utilize aqueles oriundos do dízimo.

VISTA ESTA CAMISA!!

De
muito
bom gosto, a camisa deste ano
trás o tema da
festa e faz com
que os fiéis se
mostrem unidos
pelo mesmo objetivo. Aos poucos as missas vão

PEGUE O SEU COFRINHO!

Lançado o ano
passado, o cofrinho
tem sido bastante
aceito e procurado
especialmente pelas
crianças, que se sentem participantes da
Festa do Senhor dos
Passos com o compromisso de guardar
as moedas e devolver para ajudar na
sua realização.
Seja você também responsável por um cofrinho. Cada ajuda é
válida e necessária. Os cofrinhos são entregues
durante as missas não só da Matriz de Senhor dos
Passos mas também da Igreja Nossa Senhora dos
Remédios e Capelas Nossa Senhora da Piedade e
Santa Dulce dos Pobres.

Já faz parte do calendário da paróquia e da Festa do Patrono. NOSSA FEIRA nada mais é que um
dia de lazer, onde centenas de paroquianos se unem
na organização de um evento gratuito que oferece
shows, espaço para as crianças, praça de alimentação, além de vários stands com oferta de serviços e
produtos os mais variados.
NOSSA FEIRA vem superando expectativas a
cada ano, diante da diversidade e da qualidade dos
produtos assim como da oferta de lazer que agrada
aos jovens, crianças e os da terceira idade e porque
não dizer de toda a família. Venha participar! Dia
1º de Setembro, a partir das 11 horas no Ária Hall.

Nossos Passos 5

Agosto de 2019

23ª Festa do
9

e 201
d
o
r
b
m
e
t
e
s
2 a 29 de

2

TEMA GERAL: A INICIAÇÃO CRISTÃ
LEMA: BATIZADOS E ENVIADOS
Celebrações (22 a 28/09) sempre às 19:30h

1ª NOITE (22/09 – DOMINGO)
SUBTEMA: IGREJA, ESCOLA DA FÉ

HOMENAGEADOS: Apostolado da Oração, Legião de Maria,
Conselho Econômico, Comunidade Nossa Senhora da Piedade, Comunidade Santa Dulce dos Pobres, Pastoral da Comunicação (PASCOM Senhor dos Passos).

2ª NOITE (23/09 – SEGUNDA-FEIRA)
SUBTEMA: A CATEQUESE CRISTÃ:
O ECOAR DE UM ANÚNCIO

HOMENAGEADOS: Pastoral Catequética, Crisma, Coroinhas.
PARÓQUIAS: Senhor dos Bonfim (Cruzeiro), Nossa Senhora da
Conceição Aparecida (Feira IX) e Santíssima Trindade (Feira X)

3ª NOITE (24/09 – TERÇA-FEIRA)
SUBTEMA: O BATISMO CRISTÃO:
INÍCIO DE UMA CAMINHADA

HOMENAGEADOS: Pastoral do Batismo, Catecumenato Batismal, Gruta Nossa Senhora do Rosário
PARÓQUIAS: Santíssimo Coração de Maria, Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro (Tomba), Sagrado Coração de Jesus (Pedrão) e
São Francisco de Assis (Gabriela)

4ª NOITE (25/09 – QUARTA-FEIRA)

SUBTEMA: O COMPROMISSO DO CRISTÃO
HOMENAGEADOS: Crismandos, Pastoral Litúrgica, Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, Pastoral do Dízimo
PARÓQUIAS: Santo Estêvão, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
(Ipecaetá), Santa Clara (Panorama) e Nossa Senhora das Graças (Cidade Nova)

5ª NOITE (26/09 – QUINTA-FEIRA)
SUBTEMA: A VOCAÇÃO RELIGIOSA:
COMPROMISSO E VIDA

HOMENAGEADOS: Pastoral do Acolhimento, Pastoral Vocacional, Seminário Maior Santana Mestra, Seminário Propedêutico Nossa Senhora da Providência (São Gonçalo dos Campos)
PARÓQUIAS: Catedral de Santana, Nossa Senhora de Fátima (Caseb), João Paulo II

6ª NOITE (27/09 – SEXTA-FEIRA)

SUBTEMA: FAMÍLIA CRISTÃ, TESTEMUNHO DE FÉ
HOMENAGEADOS: Encontro de Casais com Cristo (ECC), Pastoral Familiar, Pastoral da Saúde, Dispensário Santana
PARÓQUIAS: Santo Antônio (Capuchinhos), São José Operário
(Campo Limpo), Nossa Senhora da Conceição (Conceição II)

7ª NOITE (28/09 – SÁBADO)

SUBTEMA: JUVENTUDE CRISTÃ:
TESTEMUNHO E COMPROMISSO
HOMENAGEADOS: Pastoral da Juventude, Pastoral Universitária, Pastoral Social (Projeto “Crer com as Mãos”), Centro Social
Monsenhor Jessé
PARÓQUIAS: Cristo Redentor (Jomafa), Santo Antônio (Tanquinho), Todos os Santos (Queimadinha)

DIA SOLENE (29/09 – DOMINGO)
07h30 – PROCISSÃO SAINDO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE (Hospital Dom Pedro)
10h00 – MISSA SOLENE NA IGREJA SENHOR DOS PASSOS
12h00 – ALMOÇO E CONFRATERNIZAÇÃO GERAL NA
PRAÇA (Ao Lado da Prefeitura)

► Venda de lanches de domingo a quinta (22 a 26/09) na lateral da Igreja após as celebrações.
► Quermesse sexta e sábado (27 e 28/09) na praça ao lado da Prefeitura, após as celebrações.

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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FORMAÇÃO LITURGICA E PASTORAL
Com o Tema: Igreja, Lugar da Animação Bíblica e Vida Pastoral, aconteceu
na noite do dia 30 de julho mais uma significativa Formação Litúrgica E Pastoral da nossa Paroquia. O tema proposto atende a Urgência III da Ação Evangelizadora da Forania I, fundamentada no texto do Atos dos Apóstolos que diz:
“Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações”.
O momento formativo foi conduzido de maneira dinâmica e muito precisa
pelo Frei Vandeí Sant’Anna da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Em
sua fala nos adverte para a observância dos Pilares da Fé (Bíblia, Tradição e
Magistério) destacando a real importância que devemos ter para com as Sagradas Escrituras (Lecionário Semanal; Dominical, Santoral e o Evangeliário por
excelência), visto que a Palavra proclamada é presença Real de Cristo na Celebração da Santa Missa, sendo assim ressalta a importância da ESCUTA da Palavra de Deus, especialmente no Divino Sacrifício da Eucaristia – Missa.
Conforme a Constituição do Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, levou a assembleia a refletir acerca da Presença Real de Cristo no
Santo Sacrifício através da Pessoa do Ministro; das Espécies Eucarísticas; na
Palavra; dos Sacramentos e na Assembleia/Igreja. Alertou quanto aos abusos e
excessos cometidos com a Eucaristia, evidenciando as “diferentes” e “permitidas” formas de comungar do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Fez uma breve

explanação sobre Noções de Bíblia, Gêneros Literários e sua importância na
Liturgia e ressaltou o exercício da Lectio Divina como prática eficiente de oração com a Palavra de Deus.
Em uma crescente perspectiva de construção do conhecimento e crescimento espiritual, estamos buscando, cada vez mais, fomentar entre nós paroquianos
o amor, o respeito e a fidelidade à Igreja de Jesus Cristo, afinal só se ama aquilo
que se conhece verdadeiramente.
Margarida Silva
Pastoral Litúrgica

Despertar 2019

30 anos de ECC!

Este grupo, denominado Esperança VII, realizou o 10º Encontro de Casais com Cristo da Paróquia Senhor dos Passos em
1989. No domingo dia 04/07, participou da Missa na Paróquia
de Santa Bárbara e se confraternizou na residência de um dos
casais que lá reside. Parabéns! 30 anos unidos por um chamado
do Cristo!

No final de semana dos dias
02, 03 e 04 de agosto, 50 jovens
de 16 e 17 anos, participaram do
encontro Despertar da Pastoral
da Juventude da Paróquia Senhor dos Passos, abordando
como temática central O JOVEM E O AMOR. Essa foi a 34ª
edição do Despertar, que esse
ano teve como tema a passagem
de São João I, capitulo 5, versículo 5 – “Quem é o vencedor do
mundo senão aquele que crê que
Jesus é o Filho de Deus?”
E mais uma vez, foi dada a
oportunidade aos nossos jovens de refletirem sobre suas relações com nosso Deus, consigo mesmo e com o seu irmão; conhecer e se apropriar dos dogmas da Igreja Católica; e instigar o perfil
de jovens cristãos responsáveis e transformadores para um mundo melhor, no qual o AMOR AO
PRÓXIMO é uma premissa básica já fundamentada como um dos 10 mandamentos.
Estiveram presentes também mais 115 pessoas trabalhando entre jovens e casais paroquianos
para o sucesso do encontro que fora coordenado pelos jovens Bianca Bezerra, Igor Medeiros e
Lourdes Beatriz e auxiliados pela Coordenação da Pastoral da Juventude por Filipe Costa, Gabriela Ladislau e Luana Brêda com o apoio do casal Rinaldo e Daniela. Foi uma verdadeira Overdose de amor. Esses jovens agora dão seguimento através das reuniões semanais e das atividades
da nossa igreja.
Daniela Barros - PJ

Juventude com idosos
Nesse final de semana a Juventude da Senhor dos Passos saiu em missão levando alegria e
amor aos idosos do Lar do Irmão Velho. Jovens, engajados na proposta pastoral da paróquia da
Campanha da Solidariedade “Ser Mais do que Ter”, passaram a tarde desse sábado (27/07)
unindo a esperança dos mais novos com a serenidade dos mais vividos. Nessa correria desenfreada do mundo moderno, jovens pararam para ouvir, cantar, beijar, abraçar, sorrir, chorar,
enfim, acalentar o semblante de pessoas que tanto já fizeram e que, com a pureza da melhor
idade, continuam ensinando-nos a sermos pessoas melhores. O propósito era de ajudar, mais os
nossos JOVENS com certeza foram os mais beneficiados e com tudo isso conseguimos entender o verdadeiro sentido da palavra SOLIDARIEDADE.
Rinaldo Barros - PJ
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MÊS VOCACIONAL
No mês de agosto a Igreja Católica celebra as vocações: SACERDOTAL, DIACONAL, FAMILIAR,
RELIGIOSA, LEIGA e CATEQUISTA.
Instituido na 19ª. Assembléia Geral da CNBB, em
1981, o Mês Vocacional tem como objetivo conscientizar as comunidades da responsabilidade que elas
compartilham no processo vocacional. Por isso, a cada
domingo de agosto, celebramos respectivamente os
dias do PADRE, da FAMÍLIA, dos RELIGIOSOS, dos
LEIGOS e dos CATEQUISTAS.
Mas... o que é vocação?
O significado da palavra vocação é bastante amplo
e tem sua origem no verbo latino vocare, que significa
“chamar ou chamamento”. No âmbito religioso, trata-se de um chamado que provém da boca Daquele que
tudo criou pela força de sua Palavra: Deus. Portanto,
compreender a vocação como um dom é reconhecer
que, em todas as circunstâncias, Deus nos chama a viver e realizar seu projeto de amor.
Podemos dizer que a vocação acontece quando
“recebemos” um chamado interior que nos leva a sentir que pertencemos a certo tipo de evento ou fenômeno que devemos seguir ou praticar. A vocação pode ser
entendida como um talento natural que temos para
executar uma certa ação.

Demonstrativo Financeiro Julho 2019

É melhor explicado como uma aptidão que temos
que está relacionada à tarefa que gostamos de executar.
As pessoas que têm habilidade para concluir certas
ações são sempre caracterizadas como alguém com vocação para fazer aquilo.
Vocação é o encontro de duas liberdades:
• a de Deus que chama
• a do Homem que responde
Podemos fazer uma distinção entre os chamados:
Vocação à existência -À vida
Vocação humana - Ser gente, ser pessoa
Vocação cristã - Vocação de filho, de batizado
Vocação laical (no matrimônio /no celibato / solteiro - apóstolo)
Vocação ao ministério ordenado (diácono, padre e
bispo)
Vocação à vida consagrada (ser irmão religioso ou
irmã religiosa / vida ativa ou contemplativa)
Precisamos distinguir vocação de profissão, pois
não são exatamente a mesma coisa. A profissão dignifica a pessoa quando é exercida com amor, espírito de
serviço e responsabilidade. A vocação vivida na fidelidade e na alegria confere ao exercício da profissão
uma beleza particular: é o caminho de santidade.

Ingresso

31.272,00

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

22.524,80

Reembolso do plano de saúde dependentes dos funcionários
Batistério: 06(seis)
Patrocínio do Jornal Nosso Passos
Pastoral do Batismo
outros

Não é de hoje que a Igreja nos convida a sermos
dizimistas. Mas muitos se perguntam: se eu já sou dizimista por que ainda recolher aquela doação no momento da apresentação das ofertas na Missa? Ou então: não
sou dizimista porque já oferto durante as missas e ainda
ajudo na aquisição de tudo que a igreja oferece para determinada ação pastoral.
Acontece que o Dízimo é uma contribuição comprometida com sua comunidade, que precisa ser feita
periodicamente, geralmente uma vez ao mês, conforme
as condições de cada fiel. É um exercício de doação e
partilha, em que o cristão se mostra disponível a cuidar
das dimensões religiosa, eclesial, missionária e caritativa da Igreja.
Já a oferta é algo que se dá além do dízimo, é uma
entrega sem compromisso, que pode ser feita em qualquer igreja, sem necessariamente ter uma periodicidade.

Além da contribuição financeira, ela também pode ser
feita por meio de doação de alimentos, materiais, roupas, entre outras. É uma doação a mais que se pode fazer de forma espontânea para auxiliar a igreja ou até
mesmo aos irmãos mais necessitados que frequentam
aquela comunidade.
Mas por que a coleta é feita durante a Missa?
Durante a liturgia eucarística, existe o momento
propício em que os fiéis podem demonstrar sua participação apresentando os frutos de seu trabalho.
Antigamente, o próprio povo levava o pão e o vinho
de suas casas. Hoje, uma das maneiras de apresentar os
frutos de nosso trabalho é essa oferta em dinheiro. Desta forma, temos a oportunidade de unir a nossa oferta ao
sacrifício de Jesus que nos dá Seu Corpo e Sangue.
Marilene Barreto (PASCOM Paroquial)

Faça agora a sua opção em ser um dizimista: preencha a ﬁcha
e entregue na Matriz de Senhor dos Passos ou Capela da Piedade.
CÓDIGO

CADASTRO DE FIEL

154,00
180,00
3.200,00
550,00
530,00

Ingresso total do mês

58.410,80

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

5.617,39

Salários+Férias (Funcionários)

9.772,30

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.248,95

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

3.212,12

Combustível carros paroquiais

670,51

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

761,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

739,41

Tarifa bancaria+despesas boleto dizimistas

341,40

Manutenção Ar condicionados Igreja Senhor dos Passos
Consórcio Arquidiocesano - 29°/30 parcela
Aluguel de andaimes (Reforma Igreja Senhor dos passos)
Seguro carro paroquial 2ª parcela
Sistema de Informática THEOS (maio/junho/julho)
Honorários do contador ( Cúria) ) (Maio/junho)
Kit Primeiros socorro (capela do D. Pedro)
Conserto mesa de som+assistência técnica(Sr Passos)
Revisão carro (peças e serviço)
Materiais elétrico comunidade Irmã Dulce
Lona divulgação Ederval Falção

580,00
1.000,00
398,00
229,44
354,00
1.000,00
257,20
1.015,00
1.076,73
292,00
400,00

Computador Pascom (DELL)

2.061,71

Microfone ( Sr Passos)

1.000,00

Outros

Qual a diferença entre o Dízimo e a oferta na Missa?

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

650,00

Total

32677,16
Dispêndio - Estrutura Religiosa

Residência Paroquial

1.507,72

Côngrua dos Sacerdotes

5.988,30

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

500,00
1.614,23
399,20

Total

10.009,45
Dispêndio - Dimensão Pastoral

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

8069,52

Material Liturgia

1.083,00

Pascom ( Jornal Nossos Passos )

2.230,00

Cúria celebração corpos Cristi
Pastoral da Criança
Total

87,00
100,00
11.569,52

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

3.590,25
466,46
290,90

Apoio ao Centro Social Mons. Jessé

1.000,00

Total

5.347,61

Total dos Dispêndios Paroquiais

59.603,74

Total dos Ingressos

58.410,80

Saldo negativo paroquial julho

-1.192,94

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

11.164,81

Despesas:
Despesas /manutenção

810,75

NOME:

NASCIMENTO:

Salário dos Funcionários

ENDEREÇO

BAIRRO:

Coelba

1.680,09

Materiais de construção

1.113,81

UF:

CIDADE:
EMAIL:

TEL.:

CEP:

Embasa -

770,00

Vaso Sanitário

377,00

Serviço de vigilancia-Previna+material
Total despesas

DATA:

281,77

Eletricista+pintor

Construção da Capela

ASSINATURA:

1.036,27

686,00
4.694,05
11.449,74

Saldo negativo do Centro de Formação 		

-284,93

Saldo negativo Paroquial mês de julho		

-1.192,94

Saldo negativo do Centro de Formação mês de julho
Saldo negativo da Paroquia mês de julho

-284,93
-1.477,87
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CALENDÁRIO
PAROQUIAL - SETEMBRO
“Bendita és tu entre as mulheres
e bendito
fruto doBíblica
teu ventre” (Lc 1,42)
10 –oFormação

01 – Abertura do mês da Bíblia
01 – Nossa Feira
02 - Reunião do Conselho Pastoral
03 – Formação Bíblica
07 – Independência do Brasil – Feriado
Nacional
09 – Reunião do Núcleo Pastoral II

11 – Reunião do Núcleo Pastoral III
15 – Festa de Nossa Senhora da Piedade
14-15 – Encontro de Noivos
17 – Formação Bíblica
22 a 29 – Festa do Senhor dos Passos

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:

01/09 Ana Nizia Maria Silva
01/09 Joselita Carvalho de Oliveira
02/09 Adélia Cerqueira Correia
02/09 Iraci Pereira dos Santos
02/09 Manoel Caliani
02/09 Maria das Graças de Miranda Bantim
02/09 Maria Janizete G. de Castro
02/09 Simone Silva Santana de Souza
03/09 Adelson Santos do Nascimento
03/09 Diogenes Cardoso Evangelista Filho
03/09 Nelson de Jesus Teixeira
04/09 Doralice Sátiro de Moura
04/09 Lucielmo Nery Moreira
04/09 Niraildes Oliveira Santos Muniz
05/09 Antonia Lucia Gomes Oliveira
05/09 Antonio de Souza Almeida
06/09 Ana Celia Cardoso dos Santos
06/09 Celestina de Souza Nascimento
06/09 Maria das Graças Ribeiro Costa
06/09 Maria de Lourdes Machado da Silva
07/09 Deocleciana Noqueira Santos Leite
07/09 Isaura Vasconcelos Costa
07/09 João da Silva Nunes
07/09 Laura Rosa de Oliveira Menezes
07/09 Maria Gomes da Silva
08/09 Antonia Marinalva de O. Carneiro
08/09 Raimunda Natividade Santos de Albuquerque
09/09 Edna Lisboa
10/09 Andreia Santana da Silva Sacramento
10/09 Girlene da Silva Oliveira
10/09 Joelma da Silva Jesus
10/09 Maria da Glória Dias da Silva
10/09 Vitalina Ferreira da Silva
11/09 Ailton José das Mercês Ribeiro
11/09 Ana Claudia Nogueira Dias
12/09 Adailton de Souza Pereira
12/09 Divalda Gomes de Cerqueira
12/09 Gilda Santana dos Santos
13/09 Antonio Araujo das Virgens
13/09 Iracema Iêda Porto Pinheiro
13/09 Marlene Barbosa Mendes
13/09 Raimundo José Oliveira Santos
14/09 Aidil Batista de Oliveira
14/09 Ana Maria Carvalho da Silva

14/09 Anderson Oliveira Almeida
14/09 Eliza Santos Lima
14/09 Isaltina Silva Batista
14/09 José Cesar Cordeiro
14/09 Maria Olga M dos Santos
15/09 Arimateia P. Silva
15/09 Cecília Ferreira
15/09 Isete de Jesus Silva
16/09 Enedite Bras da Silva
16/09 Lisiane Silva de Souza
17/09 Maria José da Cruz
18/09 Patricia Ferreira de Souza
18/09 Silvana Muritiba Prado
20/09 Liolino Ribeiro Rebouças
21/09 Ana Maria Freitas Pereira de Jesus
21/09 Janderson Mendonça Silva
21/09 José de Melo Lima
21/09 Maria Bethania Teixeira de Souza
22/09 Laurentina Bião Sena
22/09 Lilian de Carvalho Silva Oliveira
22/09 Raimunda dos Santos Almeida
22/09 Veronilza Almeida da Paixão Regis
23/09 Edileusa Gonçalves da Silva
24/09 Francisca Pereira dos Santos
24/09 Helio Ferreira de Almeida Júnior
24/09 Maria da Conceição Oliveira da Silva
24/09 Maria do Carmo de Oliveira Pinto
24/09 Maria Júlia Barreto
25/09 Lindaura Freitas Silva da Cunha
25/09 Lúcia Rejania Cordeiro Portugal
25/09 Maria Emilia da Silva
25/09 Valdete Alves de Almeida
25/09 Walter Miranda Boaventura
26/09 Francismar Silva de Santana
27/09 Ana Rita de Souza Almeida
27/09 Cleonice Barbosa Araujo
27/09 Eduardo Wilson Oliveira Araujo
27/09 Igor Vitório Franco Araújo
28/09 Cleonice Magalhães Cerqueira
29/09 Diana Celi Souza Silva Torres
29/09 Maria de Lourdes Araujo Oliveira
29/09 Maria José Carneiro Oliveira
29/09 Mayana Sandes da Silva
30/09 Antonia Jesus Rodrigues
30/09 Jacy de Jesus Coutinho

RELATÓRIO DO DÍZIMO – JULHO - 2019
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES – 432
VALOR TOTAL – 31.272,00
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes – 319
Valor total – 23.478,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 102
Valor total – 5.604,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (04) = 60,00
Depósito em Banco Bradesco (07 ) = 2.130,00
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Pastoral da Saúde

21 de setembro – Dia Nacional de Luta
das Pessoas com Deficiência
No dia 21 de setembro, é comemorado, no
Brasil, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência. Essa data foi oficializada em 2005
pela Lei Nº 11.133, entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi
escolhido porque está próximo do início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento
das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência.
Segundo a Lei Nº 13.146/15, a pessoa com
deficiência é aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Assim sendo,
o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira
igualitária e sem preconceitos.
A deficiência atinge diferentes níveis e pode
ser classificada em quatro tipos: a física, a auditiva, a visual e a mental.
♦ Deficiência física
O paciente apresenta problemas no seu corpo
que comprometem o desenvolvimento de funções físicas. Esse tipo é encontrado, por exemplo,
em paraplégicos ou em pessoas com paralisia,
membros amputados ou deformidades congênitas.

♦ Deficiência auditiva
As pessoas com
eficiência
auditiva,
por sua vez, são aquelas que possuem perda
bilateral, parcial ou
total do sentido da audição. Essa perda da
capacidade de ouvir
pode ser causada por
problemas diversos,
tais como doenças hereditárias,
doenças
maternas, problemas
no parto, infecções virais, lesões, entre outras
causas.
♦ Deficiência visual
As pessoas com deficiência visual são aquelas que apresentam problemas que dificultam a
visualização de objetos. É considerado deficiente
visual aquele que é cego ou apresenta uma baixa
visão. Vale ressaltar que problemas como astigmatismo, miopia e hipermetropia não são considerados deficiências.
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
♦ Deficiência mental
Na deficiência mental, as pessoas apresentam
funcionamento mental abaixo da média. Vale
destacar que, para ser considerada uma deficiência, os sintomas devem surgir antes dos 18 anos
de idade.
Percebe-se,
portanto,
que
existem diferentes tipos de deficiência e cada
uma é responsável por um tipo
diferente de limitação. Muitas
vezes, essas limitações podem
comprometer a
qualidade
de
vida do indivíduo; por isso, faz-se de extrema

necessidade o desenvolvimento de medidas de
inclusão.
Muitas conquistas já foram obtidas, mas muitas pessoas com deficiências ainda sofrem com a
falta de acessibilidade e preconceitos. A falta de
acessibilidade é uma grande barreira, uma vez
que impede, muitas vezes, a locomoção, a comunicação e até mesmo o direto à informação. Já o
preconceito faz com que a deficiência se torne
um empecilho para arrumar um emprego ou continuar os estudos, por exemplo.
Assim sendo, a luta deve ser constante, e o
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é uma oportunidade para demonstrar força na
busca pelos direitos dessas pessoas.
Curiosidade: A Lei 13.146 de Julho de 2015
representou um grande marco na luta das pessoas
com deficiências e instituiu a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência). De acordo com essa lei,
passou a ser crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, assim como abandonar pessoas com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades
de abrigamento ou congêneres, apropriar-se de
ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios,
remuneração ou qualquer outro rendimento de
pessoa com deficiência e reter ou utilizar cartão
magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao
recebimento de benefícios, proventos, pensões
ou remuneração ou à realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida
para si ou para outrem.
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Dia Nacional de
Conscientização sobre
a Esclerose Múltipla
No dia 30 de agosto se comemora o Dia Nacional de
Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Celebrada pela
primeira vez em 2006, a data foi
fruto de muito trabalho da
ABEM – ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA e visava buscar
algo de representatividade nacional que aumentasse a visibilidade
da Esclerose Múltipla, seus pacientes
e os desafios por eles enfrentados no
dia a dia.
Esta data foi escolhida em homenagem a fundadora da ABEM, Ana
Maria Levy, que nasceu em 30 de
agosto. E graças a Ana Maria, já são
mais de 30 anos que a ABEM vem
prestando serviços à população e seguida por outras muitas associadas em
todo o Brasil.
Sobre a Esclerose Múltipla
A Esclerose Múltipla é uma das
doenças neurológicas mais comuns
em adultos jovens, com incidência entre 15 á 50 anos de idade. Foi descrita
inicialmente em 1868 pelo neurologista francês Jean Charcot, que a chamou de Esclerose em Placas. É uma
doença crônica que contribui para
uma deficiência neurológica e, a longo prazo, para a invalidez.
Nesta enfermidade, surgem placas
inflamatórias que destroem a camada
que recobre e isola as fibras nervosas
(camada de mielina) do Sistema Nervoso Central. A Esclerose Múltipla
não tem cura e pode se manifestar por
diversos sintomas, como por exem-

plo: fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio
da coordenação motora, dores articulares e disfunção intestinal e da bexiga.
De causa desconhecida, a esclerose múltipla não tem cura. Os pacientes
podem apresentar sintomas como fadiga intensa, depressão, fraqueza
muscular, alteração do equilíbrio da
coordenação motora, dores articulares
e disfunção intestinal e da bexiga.
Há cerca de 35 mil portadores da
doença no país, segundo a Associação
Brasileira de Esclerose Múltipla
(Abem). A maior quantidade de casos
se dá no Hemisfério Norte e em países
escandinavos. A doença pode provocar lesões cerebrais e medulares, e
acometem “predominante mulheres,
pessoas brancas, de 20 a 40 anos e que
vivem em regiões frias, distantes da
Linha do Equador.
A forma mais comum da doença é
a Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), cuja evolução se dá
em surtos nos quais os sintomas ocorrem subitamente, deixando sequelas
ou não. Essa forma é diferente do que
ocorre na Esclerose Múltipla Primária
Progressiva (EMPP), que evolui sem
surtos, mas com sintomas
progressivos acumulados.
Já a Esclerose Múltipla Secundaria
Progressiva
(EMRR) evolui com sintomas lentos e progressivos.
O diagnóstico é feito
através da história clínica
detalhada, associada ao
exame clínico e neurológico completos e confirmados
por três exames laboratoriais complementares: Ressonância Magnética, Punção Lombar e Potencial
Evocado.

Dia Nacional do Idoso
27 de setembro

Dia 27 de setembro é o
Dia Nacional do Idoso, que
foi estabelecido em 1999
pela Comissão de Educação
do Senado Federal e serve
para refletir a respeito da situação do idoso no País,
seus direitos e dificuldades.
Já o dia 1º de outubro é o
Dia Internacional do Idoso,
que foi instituído em 1991 pela (ONU) Organização das Nações Unidas e
tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa. A
mensagem do dia do idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes
esquecidos pela sociedade e pela família.
A população no mundo está ficando cada vez mais velha e, segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS), por volta de 2025, pela primeira
vez na história, haverá mais idosos do que crianças no planeta.
O Brasil, que já foi celebrado como o país dos jovens, tem hoje cerca de
13,5 milhões de idosos, que representam 8% de sua população. Em 20 anos,
o País será o sexto no mundo com o maior número de pessoas idosas. O
dado serve de alerta para que o governo e a sociedade se preparem para essa
nova realidade não tão distante.
Os idosos também precisam de cuidados como a vacinação, que está
diretamente relacionada com a melhor qualidade e expectativa de vida. Pessoas imunocompetentes têm mais condições de enfrentar adversidades associadas à ação de vírus e bactérias, portanto, é um grande equívoco negligenciar a prevenção de danos à saúde por meio de imunobiológicos,
independentemente da faixa etária.
As alterações imunológicas associadas ao envelhecimento ou imunossenescência fazem aumentar o risco de infecções que, em idosos, podem ser
associadas com declínio funcional inespecífico e comorbidades, com manifestações clínicas diversificadas, promovendo nesse grupo populacional
maiores taxas de hospitalizações e morbimortalidade. Esses são alguns dos
aspectos que justificam a imunização como parte fundamental dos programas de prevenção e promoção da saúde do idoso.
Além disso, muitos indivíduos com mais de 60 anos encontram-se ainda
em franca atividade profissional, com responsabilidades e contribuindo na
renda familiar. Portanto, seu adoecimento pode acarretar, além de absenteísmo e prejuízo financeiro, a transmissão de doenças infecciosas à sua família, situação que pode prejudicá-lo ainda mais no trabalho, devido à necessidade, muitas vezes, de acompanhar o familiar doente. Outros aspectos
importantes são: a proximidade entre avós e netos, sendo as crianças importantes agentes transmissores de doenças infecciosas; e as mudanças nos padrões da sexualidade, com o consequente aumento da incidência de doenças
sexualmente transmissíveis entre os maiores de 60 anos.
Segundo os médicos especialistas em saúde dos idosos( GERIATRA ),
envelhecer não significa necessariamente adoecer. Um indivíduo pode envelhecer de forma natural, convivendo bem com o passar dos
anos e mantendo-se ativo em todas as fases da vida. Todos devem estar atentos ao Calendário
Nacional de Vacinação, não só
para as crianças, mas para a população idosa também, que corresponde ao conjunto de vacinas
consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país.

