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À espera do
Emanuel, Deus conosco.
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Editorial
Não querendo... não vê
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Todos os anos parece que é a mesma história: chega o Natal, aproxima-se o ano novo, as promessas se repetem, as esperanças aumentam e, a partir do dia 2 de janeiro, voltamos ao mesmo estágio em que
estivéramos antes desses dias que foram os últimos do ano que findou.
No imaginário popular ressurgem as estórias que nossos avós nos
contaram com uma pitada de sabedoria e ironia. Lembro-me de uma
que parece emblemática nos dias atuais. Num certo lugar existia uma
velhinha muito bem humorada que a cada episódio escandaloso que
os habitantes do lugar protagonizavam ela respondia aos que lhe contavam esses fatos assim: “se não olhar não vê...”. Uma certa indiferença, uma apatia misturada a uma grave ironia que me parece retratar
muito bem os dias atuais, se quisermos escrever uma crônica do momento!
Vejamos alguns: o governo projeta diminuir o salário mínimo para
o próximo ano! Quem vive desse salário? Ou melhor, quem vive com
tal salário? Esse salário sustenta de fato uma família? “Se não refletir,
não saberá”.
No Brasil matam-se mais de 60.000 pessoas por ano; a maioria
negros e pobres. É a maior guerra do planeta...! “Se não quiser, não
saberá”.
Juizes, desembargadores, advogados são presos por venda de sentenças em tribunais por esse Brasil afora... “Se não quiser saber, não
saberá”.
O dólar, moeda americana, em relação à nossa moeda (a moeda é
um fator de soberania dos povos) valendo quase cinco reais. “Se não
olhar não vê...”.
O governo, formado na sua maioria por pessoas “terrivelmente
cristãs” (linguagem da ministra Damares e do próprio presidente) cria
um partido político cujo número a ser registrado no TSE é 38. Seria
alguma referência a capítulos e/ou versículos bíblicos? “Se não olhar
não vê”.
Os mais sagrados símbolos da nossa fé transformam-se em instrumento de mercado. O menino Jesus, ainda imberbe, prostrado na manjedoura de Belém agora é um velhinho de barbas longas deslizando
sobre um trenó de gelo em escaldante verão de 40º, puxando um saco
com muitos e belos presentes para as crianças cujos pais lhes puderam
agraciar com tais bens de consumo efêmero e fútil. “Se não olhar não
vê”.
Muitas ruas do centro das cidades estão enfeitadas, engalanadas
para homenagear o bom velhinho que não vai aspirar o fétido odor das
ruas onde moram os mais necessitados. “Se não olhar não vê”.
Por fim, e para não escandalizar mais: um homem (“terrivelmente
protestante” e já no terceiro casamento) adentra a basílica da Conceição Aparecida no dia da padroeira do Brasil, aproxima-se do ambão,
proclama a Palavra de Deus e na hora da comunhão sorve da Eucaristia, o que há de mais sagrado para nós os católicos!!! “Se não olhar
não vê”.
E nós ainda temos crise de consciência quando uma pobre senhora
(piedosa, certamente) deseja comungar e não lhe permitimos fazê-lo
porque ela convive maritalmente com alguém sem o sacramento do
matrimônio...
Aqui, perdôe-me “papai noel”, mesmo querendo ver tem gente
que ainda não o vê.
Feliz Natal, meu irmão. Venturoso Ano de 2020. E que todos vejamos o que quisermos ver e o que os olhos da consciência nos impuser.

CRISTO VENCE, CRISTO
REINA, CRISTO IMPERA!
Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. (Lc 23,35-43)
Celebramos no último domingo do tempo litúrgico, 24/11, a solenidade de
Jesus Cristo, Rei do Universo.
Um Rei que chegou como resposta aos regimes políticos ateus e totalitários
que negavam os diretos de Deus e da Igreja.
Esta solenidade nasceu com o objetivo de responder às correntes que se opunham aos valores cristãos.
Cristo é o rei do universo e deve reinar no mundo e no coração dos homens.
Seu reino é um reino de justiça, de paz e de amor. Jesus veio ao mundo para
buscar e salvar o que estava perdido; veio em busca dos homens dispersos e
afastados de Deus pelo pecado. E como estavam feridos e doentes, curou-os e
vendou-lhes as feridas. Tanto os amou que deu a vida por eles. Como Rei, vem
para revelar o amor de Deus, para ser o Mediador da Nova Aliança, o Redentor
do homem. No Prefácio da Missa fala-se de Jesus que ofereceu ao Pai “um reino
de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz”.
A exemplo do bom ladrão, todos nós, que carregamos nossas cruzes, esperamos um dia ouvir as palavras do Rei, que tem a cruz como trono: “Em verdade
vos digo, hoje mesmo estarás comigo no meu Reino” (v. 43). Nesta perspectiva,
a pergunta importante que devemos fazer na solenidade de Cristo Rei é se Ele
reina dentro de mim e se a sua realeza é reconhecida e vivida por mim. E nós,
que cremos que Jesus retornará como Rei da Glória e que o seu reino não terá
fim, peçamos a ele que nos faça repetir como o bom ladrão no alto da cruz: “Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino” (v. 42). Esta deve ser a
nossa oração quotidiana, para que o Cristo Senhor venha reinar em cada um de
nós.
Que possamos olhar para Cristo e reconhecê-lo em sua realeza e dizer: “Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado” (cf. Lc 23, 42).
Que possamos seguir cotidianamente Jesus, o nosso Rei, e todos os dias
pedir a Ele: “Venha a nós o vosso Reino”.
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ASSEMBLÉIA PAROQUIAL
Momento especial para refletir, avaliar e planejar ações evangelizadoras
Depois de um longo ano de trabalho, a paróquia se reuniu nos dias 23 e 24 de novembro no
Centro de Formação e Eventos Ederval Falcão,
para avaliar o ano de 2019 e planejar o ano de
2020.
O sábado iniciou com um belo momento de
oração, trazendo a reflexão da missão do cristão
como pescador de homens.
Padre Mario em sua primeira fala, disse que
a assembleia não é só momento de avaliar, mas
também de celebrar, e assim refletiu sobre a Pastoral de Conjunto, projeto que teve início no ano
de 2018, e que em 2019 começou a ser colocado
em prática e que para 2020 é preciso ser persistente para fazer acontecer. Assim, fez todos refletirem que é preciso romper as ilhas de ações
para trabalhar de forma harmônica, revendo metodologias para que a Pastoral de Conjunto realmente dê certo.
Padre Mario também trouxe a reflexão de
que o serviço pastoral deve focar nas pessoas e
possibilitar o encontro com Cristo, afinal o fundamento de toda ação pastoral está na Evangelização. Ressaltou que a meta da paróquia para
2020 será agregar pessoas, exercitando a corresponsabilidade, e fez a seguinte pergunta “a nossa ação tem ressoado de forma positiva nas pessoas?”, e pediu a todos os presentes que
refletissem sobre a ação pastoral. Seguindo com
sua reflexão, lembrou também que antes de
evangelizar, é preciso reevangelizar, redescobrindo o encontro pessoal e comunitário com
Cristo. Após esse momento os presentes se reuniram em grupos para fazer a avaliação das atividades desenvolvidas durante esse ano, nas dimensões
pastoral,
litúrgica
e
sociotransformadora, e também os aspectos estruturais e sobre o dízimo.
A noite de sábado terminou com o momento
de oração dedicado a Maria, e Monsenhor refletiu sobre a ação pastoral da paróquia.
O domingo também foi de intensa atividade.
Após a oração inicial, Camila Freitas, cooordenadora da Pastoral Social, apresentou o Projeto

Crer com as mãos, fazendo memória dos primeiros passos do projeto, desde a reforma do prédio
as primeiras ações desenvolvidas, até a realização da Campanha Ser mais do que ter e da Semana de Solidariedade que foi um grande sucesso na paróquia e na cidade.
Seguindo a programação, aconteceu a plenária onde foram apresentadas as avaliações que
os grupos fizeram no sábado.
Tivemos a alegria da presença do Arcebispo
Dom Zanoni, que na oportunidade estimulou os
paroquianos a continuar com o serviço realizado
na paróquia, e que cada um precisa sentir-se
membro da comunidade, para assim fazer com
que a paróquia seja auto sustentável no que diz
respeito a arrecadação de recursos para a manutenção paroquial.
Em seguida todos foram convidados a se dirigirem à capela recém construída naquele espaço, onde Dom Zanoni fez a consagração do altar.
Após o almoço, a programação seguiu com a
estruturação do calendário paroquial, conduzida

por Padre Mario, o balanço financeiro do ano foi
apresentado por Kennedy, onde aproveitou-se
mais uma vez para ressaltar a importância da devolução do Dízimo à paróquia.
Como último momento da Assembleia, Zannety Souza fez a apresentação da Campanha da
Fraternidade de 2020, que traz como tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, onde
traz a vida de Santa Dulce dos Pobres como eixo
norteador para a reflexão da campanha. Ela fez a
apresentação do texto base da campanha, conduzindo todos os presentes a refletirem sobre a
ação cristã, no olhar para o outro, no ser solidário, fazendo memória a campanha realizada esse
ano.
Finalizando a assembleia, Monsenhor Luiz
agradeceu aos que se fizeram presentes, convidando a todos para a celebração eucarística.
Magdalena Nascimento
PASCOM Paroquial

4 Nossos Passos

Novembro de 2019

Primeira Eucaristia Paroquial

Aconteceu no domingo 10/11, a celebração da
1a Eucaristia paroquial. Após dois anos de preparação, as crianças tiverem o tão sonhado encontro
com Jesus Cristo na Eucaristia.
Foi uma celebração muito tranquila e emocionante!! Em cada criança era possível perceber a ansiedade e a alegria para viver aquele momento.
Muitos estavam nervosos, preocupados em saber o
que fazer quando "recebesse Jesus", mas com certeza o momento era muito desejado. Catequistas e
pais emocionados participaram daquele momento
de comunhão, todos com a certeza de que boas sementes foram plantadas naqueles coraçõezinhos
férteis!!
Monsenhor Luiz, que presidiu a celebração, falou de forma bela às crianças, que elas eram "o sorriso de Deus para a humanidade". E dirigindo-se à
assembleia, enfatizou que a seriedade dos atos vivenciados eram suficientes para eternizar esse mo-

mento tão especial. Iniciou sua pregação refletindo
com o canto de aclamação, "Dá-me a palavra certa,
na hora certa, do jeito certo e pela pessoa certa",
onde Jesus por amor, com suas palavras, seu gesto,
nos amou até o fim, nos deixando a Eucaristia,
como ação de graças como ato de misericórdia para
com todos. Monsenhor também fez um agradecimento especial aos catequistas pelo serviço realizado com as crianças e com as famílias, falando da
importância dessa transmissão da verdade que é o
próprio Cristo, que se fez pão, se fez alimento para
a nossa salvação!
Uma liturgia bem celebrada, e com um agrado
especial de Deus com a Comunidade Gruta do Rosário, por nos fazer rezar junto com a liturgia através dos cantos!!!
Magdalena Nascimento
Coordenadora da Pastoral Catequética

Primeira Eucaristia Escola João Paulo I

MOMENTO ÚNICO DE ENCONTRO
COM O CRISTO
Na manhã do primeiro domingo do advento,
1º/12, na Igreja Senhor dos Passos, aconteceu a
Primeira Eucaristia dos catequizandos da Escola
João Paulo I. Foram 54 crianças que se prepararam durante dois anos para ter o seu primeiro encontro com Jesus Eucarístico. Padre Francismário fez uma belíssima homilia voltada para as
crianças e em seguida dirigiu-se aos pais, fazendo um apelo no sentido de que assumam a responsabilidade de continuar conduzindo seus filhos todos os domingos para esse encontro com
Jesus, presente na Eucaristia. Disse que muitas
famílias poderão ser renovadas ou até mesmo
restauradas a partir daquele momento. No encer-

ramento, Cassia Braz relembrou que a Escola
João Paulo I quer ser uma extensão da Igreja Católica e por essa razão não ensina apenas história... geografia... matemática... ensina também
JESUS. E por aprender sobre Jesus, aquelas
crianças passaram a ser “território Eucarístico” a
partir daquela data. Agradeceu a toda equipe de
catequistas, aos pais, e prestou homenagem à Pró
Vanda, responsável pela educação na fé. Padre
Francismário fez um registro muito especial, referindo-se à Profa. Enedith Braz, uma mulher de
oração, que se permite retirar-se para orar seja
nos momentos de dificuldade ou nos momentos
de alegria. Uma manhã verdadeiramente especial, onde a beleza e a fé formaram um conjunto
harmonioso de rara grandeza.

A LITURGIA
NO TEMPO DO
ADVENTO

No início do ano litúrgico, ao longo
de quatro semanas, a Igreja entoa um
canto de vigilante, amorosa e alegre espera da vinda do Senhor, o Príncipe da
Paz, o Emanoel, Deus Conosco.
Este canto, antes entoado pelos profetas, João Batista e Maria, continua
ressoando no seio da Igreja que clama:
“Vem, Senhor, nos salvar. Vem sem demora, nos dar a paz!” Como Igreja que
se coloca a espera e com total esperança
naquele que virá, a Pastoral Litúrgica da
Igreja Senhor dos Passos, promoveu o
Encontro de Formação Litúrgico-Pastoral com o Tema: “A Liturgia da Igreja
no Tempo do Advento”, tendo como
Formador o Frei Vandeí Santana. Foi
para todos os presentes uma noite de
grande aprendizado, no que se refere a
Celebração Litúrgica, em especial no
Tempo do Advento, considerando o calendário litúrgico, como um caminho
pedagógico-espiritual nos ritmos do
tempo.
Dessa forma, compreende-se que
como na vida, a liturgia segue um ritmo
que garante a repetição e repetindo a
Igreja guarda a sua identidade.
Agradecemos ao Frei Vandeí pelos
valiosos ensinamentos e desejamos felicidades em sua missão e vida sacerdotal.
Margarida Silva
Pastoral Litúrgica
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Ainda ressoando: SER MAIS DO QUE TER
Vivemos um momento ímpar em nossa Paróquia no último mês de outubro com uma Campanha que envolveu toda a cidade de Feira de Santana, seja através de outras paróquias... das
mídias sociais... das escolas... das instituições de
saúde... de ensino... etc.
Foram momentos e ações que marcaram um
tempo de graça que certamente irá passar a fazer
parte do calendário paroquial daqui por diante.
A equipe Coordenadora da Campanha Ser
Mais do Quer Ter, ainda sente o desejo de apresentar a todos alguns resultados de tudo que foi
realizado, especialmente no que se refere à distribuição dos alimentos e outros produtos recolhidos através da Escola Solidária ou aqueles que
foram entregues nos postos do Shooping Boulevard.
Foram mais de três toneladas de alimentos
que abasteceram o Centro Social Monsenhor Jessé, a Fazenda da Esperança, o Dispensário Santana, o Seminário Santana Mestra, Espaço Viva
Mulher, além de várias famílias carentes e 58 famílias da Comunidade Dulce dos Pobres. Não só
alimentos mas também roupas, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza.

Crianças da Escola Pituchinha, expressando a alegria no gesto de doar.
A escola foi uma das que colaboraram mesmo não fazendo parte da Gincana solidária.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS COM OS ALIMENTOS E PRODUTOS ARRECADADOS.

Centro Social Monsenhor Jessé

Dispensário Santana e famílias carentes

Seminário Santana Mestra

Quando somos, ficamos mais felizes do que quando temos. O SER não se acaba
com o tempo, é eterno, mas o TER pode terminar a qualquer momento. Vamos
correr atrás do SER: ser gente, ser íntegro, ser amigo, ser fiel, amar e ser amado,
ser solidário…, pois assim teremos mais PAZ e FELICIDADE.
Fazenda da Esperança

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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ASSEMBLÉIA ARQUIDIOCESANA
Conviver... avaliar... planejar... celebrar...
Nos dias 29 e 30/11/2019, no Centro Arquidiocesano Dom Jackson Berenguer -Papagaio, foi
realizada a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral
-2019, em atendimento ao Calendário da Arquidiocese de Feira de Santana, organizada e coordenada
pelo Padre Edimundo Almeida e Equipe, com o
tema: Conviver, Avaliar, Planejar e Celebrar, e tendo como subsídio o Documento 109 da CNBB
(DGAE -Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil, 2019-2023).
A Assembleia contou com a participação do
Arcebispo Dom Zanoni, Padres, Religiosos (as),
Diáconos, Seminaristas, e muitos cristãos leigos e
leigas, representantes das diversas comunidades da
Arquidiocese, visto que são estas as “forças vivas”
da Igreja e responsáveis pelo processo de Evangelização, considerando o seu ardor missionário
como nos interpela o Papa Francisco.
Após a acolhida, e oração inicial nos foi apresentada pelo Padre Patrick Samuel, assessor Nacional da CNBB para a Campanha da Fraternidade, uma Análise da Conjuntura sócio/eclesial, a
partir do Texto base da Campanha da Fraternidade
- 2020, que traz como Tema: Fraternidade e vida,
Dom e Compromisso, e como Lema: Viu, sentiu
compaixão e cuidou dele.
Em seguida nos foi apresentada uma síntese
das atividades desenvolvidas nas diversas paróquias da Arquidiocese, e os positivos resultados
das Semanas Missionárias realizadas, sendo este,
evidenciados por todos, como um momento de importante troca, partilha e Evangelização. Na oportunidade o Monsenhor Luiz Rodrigues relatou a
experiência da Campanha de Solidariedade - SER
MAIS DO QUE TER, vivenciada na Paróquia Senhor dos Passos, em atendimento às necessidades
dos mais pobres, atitude através da qual buscou-se
realizar um verdadeiro mutirão de boas ações solidárias em diferentes paróquias da Arquidiocese.
Após o testemunho da paroquiana Norma, de
Pedrão , o Senhor Mário coordenador do Dízimo

da Arquidioce exortou os presentes a assumirem a
corresponsabilidade com o Dízimo, tendo em vista
um maior empenho na economia pastoral.
No Sábado, 30/12, as atividades foram iniciadas com a Celebração da Santa Missa presidida
pelo Arcebispo Dom Zanoni. Em seguida, o Padre
João Eudes apresentou de forma sucinta o conteúdo do DGAE ( Diretrizes Gerais da Nova Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil) e solicitou a
elaboração de 03 propostas de ação para a caminhada pastoral 2020 a 2023, em atendimento aos
04 Pilares que sustentam a Comunidade Eclesial,
assim definidos: Primeiro Pilar da Palavra - Iniciação à vida cristã e animação bíblica; Segundo Pilar do Pão - Liturgia e Espiritualidade; Terceiro
Pilar da Caridade - Serviço a vida plena; Quarto
Pilar da Missão- Estado permanente de missão,
inspiradas nas 05 Urgências estabelecidas pelo
Documento de Aparecida.
Tais propostas foram aprovadas com louvor e
socializadas a fim de nortear as ações Evangelizadoras na Arquidiocese de Feira de Santana no período entre 2020 - 2023.

O evento foi concluído com a bênção do Arcebispo Dom Zanoni, após agradecer a todos pela
dedicação e participação.
Texto: Margarida Silva.
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Demonstrativo Financeiro
Outubro 2019
Ingresso

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

28.075,00

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

25.121,20

Batistério 09(nove)
Patrocínio do Jornal Nosso Passos
Casamentos (2)

270,00
2.200,00
800,00

Ingresso total do mês

56.466,20

Dispêndio - Estrutura Administrativa
Encargos Sociais+Vale transporte (Funcionários)
Salários+Férias (Funcionários)
Manutenção dos Templos e equipamentos
Energia dos Templos, Água e esgoto/ CEI / Casa Paroquial/com.Ir Dulce

Presépio da Igreja Senhor dos Passos

FINAL DE ANO

Combustível carros paroquiais

535,70

Carfrio - Manutenção Ar Condicionado ( Igreja )

580,00

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

566,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

635,82

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do cartão

566,40

Seguro carro paroquial 5ª parcela PLC 7671

229,44

Sistema de Informática THEOS

177,00

Honorários do contador ( Cúria) )
Assinatura Jornal
Comunidade Irmã Dulce ( Coelba/embasa/material elétrico/outros)
Projeto "Crer com aos mãos"
Coleta de entulho
Total

1.706,58

Côngrua dos Sacerdotes

5.931,73

Seminarista - ajuda de custo

Domingos do Advento:
1º, 08, 15 e 22 de dezembro

INSS padres

10.207,51
Dispêndio - Dimensão Pastoral

Natal em Família
Dia 13 - Missa do envio
Capela Nossa senhora da Piedade – 19h30
14 a 22 – novena nas casas
23 – Missa de encerramento do Natalem Família
na Praça do Conjunto Wilson Falcão 19h30
Dia 24 – terça-feira
Igreja Senhor dos Passos 7:15 e 12h
Celebração da
NOITE SANTA DO NATAL - 20h

Bolsa de estudos - teologia

Dia 1º de janeiro de 2020 – quarta-feira
Missa de Santa Maria, Mãe de Deus - Capela
Nossa Senhora da Piedade – 8 horas
Observação: durante o mês de janeiro não acontecerão Missas no horário de meio dia na Matriz
de Senhor dos Passos, permanecendo apenas a
Missa da Misericórdia, às quintas-feiras.
Também não acontecerão Missas às segundas
feiras meio dia na Igreja Nossa Senhora dos Remédios assim como na Capela da Comunidade
Dulce dos Pobres.

500,00
1.670,00
399,20

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

Dia 31 - terça-feira
Missa na Matriz de Senhor dos Passos – 7h15 e 12h
Celebração de ANO NOVO - 20h

500,00
330,00
156,24
300,00
360,00
27.049,37

Residência Paroquial

Plano de saúde dos Sacerdotes

Dia 29 – domingo
Horários normais de Missas.

715,48
2.012,68

Dispêndio - Estrutura Religiosa

CALENDÁRIO PAROQUIAL

Dia 25 - quarta-feira
Missa do Natal do Senhor
Capela Nossa Senhora da Piedade – 8h

7.010,21
12.374,40

Diferênça Cúria mês setembro
Material Liturgia

8.139,93
63,00
729,00

Pascom ( Jornal Nossos Passos )
Pastoral da Criança
Total

3.900,00
100,00
12.931,93

Dispêndio - Dimensão Social
Plano de Saúde dos funcionários

4.203,16
290,90

Apoio ao Centro Social Mons. Jessé

1.000,00

Total

5.494,06

Total dos Dispêndios Paroquiais

55.682,87

Total dos Ingressos

56.466,20

Saldo paroquial outubro

783,33

Centro de Formação e Eventos Ederval Falcão

“Tua promessa nos faz viver”
(Sl 119,38)

Com este lema, o seminarista
Elielson de Jesus Carmo estará sendo ordenado diácono no dia 8 de
fevereiro do próximo ano, sábado,
às 16 horas, na Catedral de Senhora Santana.
Não está longe!! Fiquemos
atentos! Daqui a alguns dias acontece a celebração onde ele estará confirmando seu SIM à vocação escolhida.
Vamos nos preparar para esse dia, colocar em nossa agenda e, se possível, colaborar com o que certamente será necessário porque como sabemos, tudo requer custos. Vestimentas...
organização... e nós, paroquianos já acostumados com essa
presença tão necessária, vamos poder contar com outros serviços pastorais a partir daquela data. Qualquer forma de participação pode ser feita através da Secretaria da paróquia.
Oremos por esse dia, pela vida de Elielson, e para que ele
permaneça em nossa paróquia por muito tempo.

Receitas:
Alugueis/doação

10.141,50

Despesas:
Despesas /manutenção
Salário dos Funcionários
Embasa

416,50
1.451,57
980,57

Coelba

2.338,97

Eletricista

250,00

Material Cozinha (Garrafa Térmica, pratos...)

177,94

Serviço de vigilancia-Previna

406,00

Fogão industrial

1.240,00

Total despesas

7.261,55

Saldo do Centro de Formação

2.879,95

Saldo Paroquial mês de Outubro		

783,33

saldo do Centro de Formação mês de Outubro

2.879,95

Saldo da Paroquia mês de Outubro

3.663,28

Festa Senhor dos Passos 2019
Saldo da Festa
Projeto Solidariedade
Cúria

72.949,88
(20.000,00)
(5.294,98)
47.654,90
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CALENDÁRIO
PAROQUIAL - DEZEMBRO
“Bendita és tu entre as mulheres
e
bendito
fruto do
teu ventre” (Lc 1,42)
24 –oVigília
de Natal
01 – 1ª. Eucaristia Escola João Paulo I
02 – Reunião do Nucleo Pastoral I
07 e 08 – Encontro de Pais e Padrinhos
08 – Aniversário Presbiteral do Monsenhor Luiz (40 anos)
13 – Reunião do Conselho Econômico
13 a 23 - Novena de Natal

25 – Natal
28 – Aniversário Presbiteral de Dom Zanoni
31 – Véspera de Ano Novo

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.

01 - Francineide Estrela Araujo das Neves
01 - Jailda Cardoso de Souza
01 -Maria Conceição Lima Santana
02 - Heitor de Araujo Merces
02 -Lusinete da Silva Boaventura
03 - Andréia Nogueira dos Santos
03 - Gecélia Souza Pinto
03 - Maria Rodriques Teixeira de Souza
04 -Adriano Ribeiro Timóteo
04 - Joelma dos Santos Ramos Rocha
04-Vanilda Delfeno de Carvalho
05- Terezinha Conceição Soares
06-Barbara Nascimento Oliveira Cerqueira
06- Jessica Santos Matos
06- Maria da Conceição Ataide Cunha
07 - Jailton dos Reis Cerqueira
07 - Marcia Selis Santos Porto
07- Maria da Conceição Ribeiro de Jesus
07- Osvaldo Cleves da Silva Carmo
08 -Dionisia Conceição da Silva
08 -Edvaldo Conceição Lima Pinheiro
08- Maria Conceição F. Dias
08 - Marinês Carvalho Lima
08 -Rayane de Jesus Santos
08 - Rayane de Jesus Santos
09 - Maria Aparecida dos S. Boscariol
10- Edileuza Almeida da Paixão
10 - Marizete Pereira Santos
11- Jose Lindimberg V. de Menezes
11 -Sirleide Lima de Carvalho
11 -Vania de Almeida Silva
12 - Antonio Maria da Silva Melo
12 - Francisco José dos Santos
12- Jayr Figueiredo dos Santos
12 -Julia dos Reis
12 - Lucas de Souza Batista
12 -Maria Tereza de Santana Gomes
13 - Marcelo E. G. Pimenta
13 - Maria de Fatima Cerqueira de Souza
13 Maria de Fatima Cerqueira de Souza

13 - Maria de Fatima Cerqueira Souza
13 - Maria Luzia Cardoso Dias
13 - Marineuza Dias da Silva
13- Agnaldo Andrade Macedo
14 - Djalma de Oliveira Pereira
14 -José Evangelista de Souza
14 - Maria da Conceição Macedo
15 - Ana Beatriz Lima Freitas
15 - Joilma Ribeiro da Silva e Silva
15- Manoel Barbosa Filho
16 -Silvana Daniela de Oliveira Ferreira
16 - Wagner Fernando Araujo Maia
17 -Antonio Eleomar de Oliveira Medeiros
18 -Anibal Maciel G. Azevedo
18 - Maria Messias O Silva
20 - Antonio Araùjo Macêdo
20 - Maria da Glória Alves Barreto
20 - Paula Santos Brito
21 -Julia Cristo dos Santos Gomes
21 - Noelia Melo Assis
23 - Ana Rubia F. Leite
23 -Angelina Teixeira Rodrigues
24 -Adenair Maria de Santana
24- Janete Figueredo Rios
24 - Maria de Lourdes de Jesus
24 - Maria Ribeiro de Jesus
25 - Messias Almeida Portugal
25 - Socorro Suely Ribeiro
26 -Gilnalda Andrade Leal
26 -Vidália Carneiro Rios
27 -Gleide Magno Mascarenhas
28 - Ana Cláudia Mascarenhas
28 - Clemilda Santos Santana
28 -Rosália Souza Batista
29 -Airton Antonio de Souza
29 -Anilza Cordeiro da Silva
29 -Ludimila Dias de Araújo
29 - Maria Célia Pereira Santos
30 -Jussara Souza Santos Rosa
30 - Ricardo José de Menezes Dorea

RELATÓRIO DO DÍZIMO – OUTUBRO - 2019
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES – 389

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:

VALOR TOTAL – 28.545,00
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes - 256
Valor total – 19.770,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 105
Valor total –6.095,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (03) = 125,00
Boleto Bancário – (12) = 2.105,00
Depósito em Banco Bradesco ( 05)= 1.270,00
Cartão (07) = 1.180,00
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Página da Saúde
Campanha Dezembro Vermelho
conscientiza sobre tratamento e
prevenção ao HIV/Aids

Pastoral da Saúde

Dia Internacional da
Luta contra a AIDS

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a prevenção e o tratamento
precoce contra o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), a Aids (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida) e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST),
começou a mobilização nacional denominada Dezembro Vermelho. O período foi
escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial contra a Aids, celebrado no mundo inteiro em 1º de dezembro.
“Neste ano, o alerta é para a importância da adesão ao tratamento, pois quanto
mais precoce e adequado ele for, a carga viral, que é a quantidade de HIV no organismo, será indetectável, impedindo a pessoa de adoecer, desenvolver Aids e até
mesmo de transmitir o vírus para outra pessoa, tornando-se, também, importante
aliado na prevenção de novos casos”,
afirmou o gerente de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de
Saúde, Sérgio Dávila.
A adesão ao tratamento é responsável pela redução dos casos de Aids.
ESTRATÉGIAS – Segundo ele,
apesar dos avanços, nos últimos 30 anos de enfrentamento à doença, muito ainda
precisa ser feito para reduzir a transmissão do vírus (HIV) causador da Aids. Por
isso, a prevenção deve ser vista como a combinação de diversas estratégias.
“Além de usar a camisinha, é fundamental fazer o teste precocemente; realizar
o tratamento adequado do HIV e de qualquer outra IST; caso tenha tido uma situação de risco para o HIV, buscar a PEP (Profilaxia Pós-Exposição); e, agora, também
está disponível a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), que é o uso de medicamento específico para evitar o HIV, com gerenciamento de risco para controle de
outras IST”, ressaltou Dávila.
A programação das ações, no DF, que incluirá exposição e atividades com alunos na Universidade de Brasília, será divulgada em breve.
DADOS – Até o final de outubro de 2018, houve 635 notificações de HIV e 261
de Aids em 2018, segundo dados epidemiológicos da Secretaria de Saúde do DF. Já
ao longo de 2017, foram 645 casos notificados de HIV e 334 de Aids.
Segundo o gerente, no DF, o perfil epidemiológico apresenta tendência de crescimento entre os mais jovens, principalmente os do sexo masculino. “Observa-se
que, no início da década, os casos entre os jovens da faixa de 15 a 24 anos representavam cerca de 2% dos casos anuais e, atualmente, eles já representam cerca de
10%”, contabilizou.
Outra característica atual é o aumento da detecção dos casos de HIV e a redução
dos casos de Aids, explicado pelo aumento da oferta de testagem na rede pública e
pela detecção precoce das ocorrências, antes do adoecimento por Aids.
Dávila ressaltou que, nos últimos anos, também houve importante redução das
mortes decorrentes da Aids. Segundo dados do Ministério da Saúde, os óbitos por
Aids, no DF, reduziram em mais de 25% nos últimos 10 anos, sendo que, em 2017,
houve uma queda de 6,7% em relação a 2016.

O Dia Internacional da Luta contra a AIDS é comemorado anualmente em 1º de dezembro. É um dia que, cada ano, deve servir para desenvolver e reforçar o esforço mundial da luta contra a AIDS. O objetivo
deste dia é estabelecer o entrelaçamento de comunicação, promover troca de informações e experiências, e de criar um espírito de tolerância
social.
Não apenas informar as pessoas sobre os sintomas, perigos e formas de se prevenir da doença, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS
também tem a função de auxiliar no combate contra o preconceito que os
portadores de HIV - vírus humano de imunodeficiência - sofrem na sociedade por causa da doença.
A sigla AIDS vem do inglês Acquired immunodefiecience syndrome,
que em português significa “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”.
O vírus da AIDS (HIV) destrói as células brancas do organismo, responsáveis em proteger e combater doenças no corpo humano.Com a destruição das defesas do organismo, o corpo fica bastante fragilizado e propício a ser atacado por inúmeras doenças, como pneumonias, infecções,
herpes e até mesmo alguns tipos de câncer.
A AIDS pode ser transmitida através do contato de fluídos corporais do infectado com o sangue de uma pessoa saudável, por meio de
relações sexuais sem preservativo (camisinha), transfusões de sangue ou
compartilhamento de seringas e agulhas.
Atenção: beijos de língua, abraços ou contatos com a pele da pessoa
portadora de HIV não transmite a doença!
O Dia Mundial da Luta Contra a AIDS dá a ocasião de se falar da
infecção por HIV e da AIDS, de se ocupar das pessoas infectadas pelo
HIV e das doenças da AIDS, e de se saber mais sobre esta doença. Este
dia internacional de ação coordenada contra a AIDS constitui já um
evento anual na maior parte dos países
A doença não tem cura, mas pode ser tratada com coquetéis antiaids, quando diagnosticada a tempo, melhorando a qualidade de vida
do infectado.
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Dia do Fonoaudiólogo

O Dia do Fonoaudiólogo é comemorado 9 de dezembro.
A data celebra os profissionais
responsáveis pelo cuidado, estudo e
prevenção de todas as doenças e distúrbios da linguagem humana, através da audição, fala e escrita.
Quando falamos em fonoaudiólogos, muita gente pensa imediatamente naquelas pessoas que trabalham com crianças pequenas,
ajudando a superar alguma dificuldade de falar ou pronunciar determinadas palavras ou sílabas, certo?
Essa é, realmente, uma das áreas
de atuação dos fonoaudiólogos – e
que tem uma importância muito
grande no desenvolvimento dos pequenos e pequenas –, mas existem
outros campos e habilidades desenvolvidas por esses profissionais.
Vocês sabiam que alguns cantores (muito mais do que pensamos,
na verdade) recorrem ao auxílio de
fonoaudiólogos? Da mesma forma,
atores, comediantes e radialistas
também fazem esse tipo de acompanhamento, já que são pessoas que

trabalham diretamente com a oratória e precisam ter uma pronúncia
impecável.
Celebridades de outras áreas,
como jogadores de futebol, que têm
que lidar com entrevistas e falas em
público, também costumam pedir a
orientação de fonoaudiólogos. Viram como os campos de atuação são
muitos e diversos?
A fonoaudiologia
também
abrange outros aspectos da comunicação, como a linguagem escrita, a
fala e a audição, além de diagnosticar e tratar problemas relacionados
à respiração e mastigação.
Fonoaudiologia e oratória: o que
uma coisa tem a ver com a outra?
A fonoaudiologia é uma profissão da área da saúde, mas isso não
diminui a proximidade dessa atividade com a oratória e a comunicação. Como conversamos ali em
cima, uma das habilidades dos fonoaudiólogos é auxiliar pessoas
com problemas de fala e dicção, não

é verdade?
Por muito tempo, essa relação
entre fonoaudiologia e oratória era
destinada apenas a pessoas que têm
alguma restrição ou desvio na fala,
como gagueira, disartria (dificuldade em articular palavras corretamente) e outros problemas.
Hoje em dia, a fono e a comunicação fizeram um casamento per-

feito e, cada qual à sua maneira, trabalham juntas para auxiliar
comunicadores, apresentadores e
profissionais que têm que lidar com
falas e apresentações em público.
Este profissional pode atuar em
consultórios privados, hospitais públicos, escolas, centros de saúde,
instituições ou mesmo em empresas.

Todos os dias temos provas
vivas da existência de Deus.
Mas foi na noite de dezembro,
anos atrás, que Ele se mostrou
misericordioso conosco, colocando o Filho de seu amor entre nós. Por isso, esperamos
que a essência desta chama divina esteja sempre em seus corações e que ela lhes traga um
Natal de paz e um Ano Novo de
alegrias.
São os votos de toda equipe
da PASTORAL DA SAÚDE.

