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Editorial
Prospectiva...
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Começamos 2020. Outra vez estamos fazendo retrospectivas,
memórias, balanços do que passou. Quantas lamentações, lamúrias,
reflexões sobre o que poderíamos ter feito e não o fizemos, sobre o
que sonháramos e que, por motivos vários, vimos ficar apenas no desejo! Diante desse quadro então, eis que bate em muitos de nós o incontido desejo de desanimar e pormo-nos a cantar a canção “deixa a
vida me levar...”.
Falamos de crises. Crises de gerações, crises econômicas. Crises
éticas e, por fim, crise de fé, crise na e da Igreja. Chato, não é? Sim, já
seria muito chato se fôssemos apenas pessoas que não têm uma marca
sacramental em nossa existência por não sermos batizados, não sermos filhos de Deus no Filho Jesus! O homem sem esperança será
sempre um fracassado, um derrotado. Nós, os batizados, os cristãos
somos pessoas marcadas com o selo da esperança, não podemos nos
deixar abater diante das chamadas crises existenciais que são reais,
mas superáveis. Em se tratando das chamadas crises da Igreja, ao invés de darmos voltas e mais voltas procurando algum conforto, o de
que precisamos é construir novas bases que façam possível a esperança.
A Igreja não é uma associação, um sindicato, um partido político,
uma empresa comercial, uma organização qualquer, até mesmo uma
instituição. A Igreja é um evento de salvação. É um mistério, uma grei
formada historicamente pelo chamado de Deus a Abraão (Gên 12,1ss)
para constituir um povo que lhe rendesse culto e, assim, alcançasse a
salvação. Doravante, não serão as “engenharias” humanas, por mais
especializadas que sejam, calcadas em tecnologias sofisticadas, que
irão plasmar o caminho da Igreja na busca dos seus objetivos. Não.
Quem delimita os passos da Igreja é o Espírito de Deus ao iluminar os
corações e mentes dos discípulos de Cristo, a fim de que estes recordem e celebrem tudo quanto o Mestre ensinou ao longo da sua vida
terrena.
Para as chamadas crises da Igreja temos “remédios”: voltar às
fontes, rever os dados da Revelação, reler os Evangelhos, converter-se
e por-se em saída, pois o Senhor que prometeu a Abraão uma terra
onde correria leite e mel é o mesmo que diz “Eu estarei convosco todos os dias até os confins do mundo” (Mt 28,19-20).
Quanto às demais crises há de se perguntar: por que uma sociedade firmada em valores cristãos tem tanta dificuldade em assimilar
minimamente valores tão elementares e tão básicos para a vida decente da humanidade?
Responderão alguns: porque os ensinamentos de Jesus ainda não
chegaram a uma considerável parcela da humanidade. É verdade. Porém, se considerarmos que tais ensinamentos já são difundidos há
mais de dois mil anos, hoje com tantos recursos tecnológicos das comunicações, o que está faltando para que os divulguemos e os absorvamos em nossas vivências?
Cada crise dessas tem uma origem e um destino: o homem que a
produz e o homem que dela é vítima. Por que então se fala e se valoriza tantas pequenas coisas (veja o exemplo dos animais!) e se matam
tantos homens? E essa morte não é apenas a resultante de uma bala
perdida ou dirigida, é a morte moral, é a morte por inanição (a fome
que mata mais de um bilhão de seres humanos no planeta), é a morte
resultante das ambições grupais, étnicas, raciais, religiosas, mercadológicas, etc.
Contemplar essa realidade não é razão para desanimarmos, mas
para que olhemos prospectivamente, centrados na palavra daquele
que disse: “tende confiança, eu venci o mundo”. Não fiquemos resmungando, olhemos para frente e construamos com nossos esforços,
saberes, conhecimentos e coração o mundo novo que Deus quis que
nós o habitássemos e ainda quer que nós os ajudemos a construir. E,
quando nossas pernas e braços se cansarem, andemos e trabalhemos
com o coração, pois o amor tudo vence.

TRANSFERÊNCIAS E NOMEAÇÕES
Dom Zanoni Demettino Castro, Arcebispo
Metropolitano de Feira de Santana, tendo ouvido o Conselho Presbiteral e outras Instâncias da
Arquidiocese, comunica ao Clero e a todo povo
de Deus as seguintes transferências e nomeações
pastorais desta Igreja Particular.
1. Pe. Anderson Joilson Barreto Pereira – Vigário Paroquial da Paróquia Cristo
Redentor (Feira de Santana)
2. Pe. Anderson Moura Amorim – Pároco da Paróquia Santa Clara (Feira de Santana)
3. Pe. Antonio Ferreira de Almeida Junior – Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Feira de Santana)
4. Pe. Irênio Cerqueira de Almeida – Vice-Reitor do Seminário Maior (Feira de
Santana)
5. Pe. João Carlos Magalhães – Administrador Paroquial da Paróquia Santo Antônio (Tanquinho)
6. Pe. João Eudes Rocha de Jesus – Vigário Paroquial da Paróquia São João
Paulo II (Feira de Santana)
7. Pe. Jorge Fontes da silva – Vigário Paroquial da Paróquia Imaculada Conceição (Feira de Santana)
8. Pe., Leomário Gonçalves dos Santos – Pároco da Paróquia de São João Batista
(Água Fria)
9. Pe. Lucivan Pereira Pinto – Vigário Paroquial da Paróquia Santa Bárbara
(Santa Bárbara)
10. Pe. Luiz Flávio P. da Silva – vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da
Purificação (Irará)
11. Pe. Rodrigo dos Santos Simas – Reitor do Seminário Propedêutico N. Sra. da
Providência (São Gonçalo)
12. Pe. Vicente Vieira Lima – Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do
Bom Conselho (Serra Preta)
13. Diác. Antonio Carlos dos Santos Marinho – Auxiliar Pastoral da Paróquia
Nossa Senhora do Resgate (Antonio Cardoso)
14. Diác. Edmilson Pereira da Silva – Auxiliar Pastoral da Catedral de Sant’Ana
(Feira de Santana)
15. Diác. Marcos Reis Silva de Jesus – Auxiliar Pastoral da Paróquia Senhor do
Bonfim (Feira de Santana)
16. Diác. Jonatan de Souza Barbosa – Auxiliar Pastoral da Paróquia São João
Paulo II (Feira de Santana)
17. Diác. Fernando Carneiro – Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Jaguara)
18. Diác. José Carlos Soares dos Santos – Auxiliar Pastoral da Paróquia Nossa
Senhora do Carmo (Jaguara)
19. Sem. Edson Gonçalves Silva – Auxiliar Pastoral da Paróquia São José das
Itapororocas (Maria Quitéria)
20. Sem. Elielson de Jesus Carmo – Auxiliar Pastoral da Paróquia Senhor dos
Passos (Feira de Santan)
21. Sem. Ícaro Marcos Soledade Oliveira – Auxiliar pastoral da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição (Conceição do Jacuípe)
Dado e passado na Cúria Metropolitana de Feira de Santana, no dia 10 de
dezembro de 2019.
+ Zanoni Demettino Castro
Arcebispo Metropolitano
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CONTINUAR ACREDITANTO: ISSO É CRER COM AS MÃOS

Por continuar acreditando, o Projeto Crer
com as Mãos vem sendo desenvolvido ao
longo dos últimos anos na Comunidade Dulce dos Pobres, mudando vidas, traçando novos caminhos, renovando esperança, fazendo acontecer o que antes parecia impossível.
Tudo isso graças ao compromisso de pessoas que se dedicam por amor, pelo amor.
Pessoas como Marlene, como Zelia,
Cleide, D. Nilda, Kelma, Maíra,Wellington
e João Kenedy (Reforço Escolar) Taíz (Ballet) André Maia e Jakson (Jiu-Jitsu), Camile,
Priscila, Michely e Laís (Pilates), Vilmene
(Oficina de Crochet), outras dezenas que in-

tegram as diversas pastorais, além de empresários, parceiros anônimos que se envolvem nessa tarefa. Pessoas que se juntaram
ao casal Alexandre e Camila Freitas, desde a
criação do Projeto, porque acreditaram e
continuam acreditando. Vale destacar o
apoio, orientação espiritual e presença constante do Monsenhor Luiz Rodrigues, do Padre Francismário e do seminarista Elielson.
No ultimo dia 7/12, (sábado), aconteceu
em clima de festa o encerramento das diversas oficinas e atividades que ali são desenvolvidas, dentre elas: o Pilates – com 30
frequentadores, Jiu-Jitsu – 20 frequentado-

NATAL DO BEM

res, Ballet - 10 participantes e Reforço Escolar também com 10 alunos até o final do
ano.
Foi uma manhã de muita alegria com
momento de oração, apreciação do presépio, lanches, entrega de presentes, dentre
eles mochilas novas para os alunos, um verdadeiro encontro fraterno.
Em estado de graça por tudo que foi possível realizar este ano, Alexandre e Camila
disseram que “os esforços vão continuar
para que em 2020 possamos ampliar as atividades, as oficinas e o envolvimento das
pessoas da comunidade”.

Mais um fruto da Campanha Ser Mais do que Ter. 37 crianças frequentadoras da Comunidade Dulce dos Pobres foram beneficiadas
com os presentes da Campanha Natal do Bem promovida pela TV Subaé. Para completar a felicidade dessas crianças o Seminarista
Elielson promoveu uma visita ao Museu de Zoologia da UEFS que está com uma exposição. E no seu retorno eles foram surpreendidos
com a presença de um Papai Noel, que fez a distribuição dos presentes regada a muita alegria e sorrisos. Obrigado à todos que permitiram que essa Campanha fosse um sucesso.
Obrigado TV Subae.
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Retiro Espiritual

“Senhor, eu quero obedecer a tua voz”.

Foi com este propósito que cerca de 90
pessoas participaram do retiro espiritual organizado pela Pastoral dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão no dia 8 de dezembro, dia da festa da Imaculada Conceição,
na Escola Castro Alves.
O retiro, com o tema “Oração e Eucaristia”, foi conduzido pela missionária Irmã Violeta, de Salvador, cuja vida dedicada aos pobres pode ser comparada com a vida de Irmã
Dulce.
Ela iniciou refletindo a grandeza do tempo

do advento, tempo este que estamos saboreando muito pouco, diante do que a sociedade nos
impõe. E passou a narrar o essencial do Natal:
a encarnação e o nascimento de Jesus, seguindo por sua vida e morte, fruto do pecado da
humanidade. Ressaltou que a austeridade do
mistério de Belém nos leva à austeridade do
calvário. E alertou: precisamos mergulhar no
presente que nos foi dado: JESUS. A Palavra
que se fez carne e habitou entre nós. Um segundo momento ela apresentou a Eucaristia,
enquanto mistério insondável, que foi prefigu-

rada no Antigo Testamento e se cumpriu na
ultima ceia.
Reflexões, partilha, momentos de oração,
adoração ao Santíssimo Sacramento, fizeram
do retiro um dia muito especial. A suavidade
dos cânticos e a condução dos momentos de
oração pela Gruta do Rosário, tudo contribuiu
para que todos fossem tocados e induzidos a
preparar o caminho para a chegada do Senhor.
Saímos do retiro carregando uma certeza:
“Senhor, o meu coração tem
sede de Te amar”.

Monsenhor Luiz: 40 anos de sacerdócio
No dia 8 de dezembro, dia da Festa da
Imaculada Conceição, Monsenhor Luiz Rodrigues celebrou 40 anos de Ordenação Sacerdotal. Em cada Missa um momento de
preces pela sua vida, pelo sim vocacional.
Durante o retiro espiritual também aconteceu um momento singelo de consagração
a Nossa Senhora, diante do Santíssimo Sacramento.
À noite, ele presidiu a missa solene da
Festa de Nossa Senhora da Conceição, em
Conceição da Feira, numa demonstração de
vigor missionário, compromisso e fidelidade ao sim proclamado há 40 anos.
Desejamos que a sua vida seja sempre
velada pela mãe de Deus e que Jesus permaneça conduzindo a sua missão de propagador da Boa Nova.
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SER MAIS DO QUE TER

SIMSOFS – Discutindo a realidade e propondo ações concretas
Durante I Simpósio de Solidariedade de Feira de Santana (I SIMSOFS), no dia 23 de Outubro de 2019, aconteceram as
mesas redondas de discussão das áreas temáticas: Infância, Juventude e Vulnerabilidade Social.
A mesa da INFÂNCIA com o tema:
SER CUIDADOSO COM NOSSAS
CRIANÇAS PARA NÃO TER DESCASO COM NOSSO FUTURO, debateu abuso sexual e maus tratos, com
a participação da Juiza Elke Gordilho;
trabalho infantil com a Professora Lilian Pacheco do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, e
fome com a participação da Assistente
Social Juciete Nascimento.
PLANO DE AÇÃO
PARA INFÂNCIA
1. Não viver de especulação, emoções de histeria coletiva - é preciso fazer
algo porque acredita;
2. Implantar a Pastoral da Criança e
implementar suas ações;
3. Ir para os embates diante das políticas públicas, na busca de realizações
em prol das crianças e de todos;
4. Nas instituições de assistência
social onde já existe algum trabalho, lançar um olhar diferente para as crianças
e adolescentes, com o propósito de implementar ações especificas que contemplem essa faixa etária, tendo como prioridade toda a família;
5. Voluntários nas instituições
que trabalhem com crianças, inclusive
apoiando a Vara da Infância e Juventude
de Feira de Santana, ofertando psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, entre
outros profissionais.

A mesa da Juventude com o tema: NÃO
TER O OLHAR COMPROMISSADO
COM NOSSA JUVENTUDE É DESISTIR DE SER AGENTE TRANSFORMADOR NO NOSSO PRESENTE, contou com a participação do SD
PM Herbson Silva Souza, instrutor do
PROERD que partilhou sobre automutilação química: alcool, drogas e violencia,
com a Coordenadora do NUMEPS-FSA
Vanessa Rodrigues, partilhando sobre
automutilação psíquica: depressão, suicídio e sexualidade e o Sr. Antonyony de
Jesus Santana, gerente do Senai em Feira de Santana debatendo oportunidades
profissionais e empregabilidade.
PLANO DE AÇÃO
PARA JUVENTUDE
1. Programa que consiga inserir
a família no contexto escola, assim
conscientizando os pais do seu papel
transformador na vida dos jovens;
2. Que todo o corpo docente da
escola esteja inserido no combate a
violência e as drogas, não só os soldados do PROERD;
3. Criar meios para suscitar empatia nas pessoas;
4. Políticas públicas efetivas no
combate ao suicídio;
5. Reivindicar ao governo a presença obrigatória dos psicólogos na
escola;
6. Conscientizar os jovens da
importância dos cursos técnicos para
sua entrada no mercado de trabalho;
7. Política pública que fomente
cursos técnicos gratuitos para a população de baixa renda.

A mesa da área temática referente à Vulnerabilidade Social: NÃO TER CONDIÇÕES LEVA À VULNERABILIDADE
SOCIAL, ENQUANTO NÃO SER PROPICIADOR DE CONDIÇÕES LEVA SOCIALMENTE À VULNERABILIDADE
CRISTÃ teve o primeiro subtema apresentado pelo Sr. Edcarlos Venâncio Cerqueira,
que abordou a questão das pessoas em situação de rua, o Padre José Jorge de Souza,
apresentou o subtema pessoas abaixo da linha da pobreza e o Sr. Reginaldo Miranda
que abordou o subtema superação da pobreza: fatores e causas.
PLANO DE AÇÃO PARA
VULNERABILIDADE SOCIAL
1. Mobilização para realização do controle social a partir de uma série de ações que
nos permitam efetivamente realizá-lo;
2. A participação de representantes da
Igreja Católica nos Conselhos (tutelares, de
saúde, educação, segurança);
3. O exercício de controle social por
meio da formação de comissão e/ou criação
da Pastoral Fé e Política que exerça o controle e a fiscalização dos atos/gastos/projetos
dos políticos eleitos, a iniciar pelo nosso município, bem como que promova a discussão/
introdução;
4. Divulgação da Escola de fé e Política que acontece na Faculdade Católica de
Feira de Santana, com a formação de turma
específica para representantes de todas as
paróquias de Feira de Santana, a fim de que
seja possível capacitar agentes políticos em
todos os locais e comunidades de nossa arquidiocese;
5. Criação de uma Rede de Solidariedade entre a paróquia Senhor dos Passos e
instituições públicas estratégicas, por meio
da celebração de um convênio para monitoramento e encaminhamento de situações de
vulnerabilidade socias específicas (saúde,
educação, segurança).

Rinaldo Barros

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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NATAL EM FAMILIA
À ESPERA DO MENINO JESUS!
Como acontece todos os
anos, a nossa paróquia realiza a
novena do Natal em Família
em residências da sua área geográfica, procurando concretizar
o sentido do advento.
Iniciada no dia 13/12, com
abertura durante celebração
Eucarística na Capela Nossa
Senhora da Piedade, vários
grupos se deslocaram para diversas residências, todas as
noites, num clima de fraternidade e alegria, aliado à partilha
da Palavra, reflexões, gestos
concretos dentre outros.

Missa de encerramento da novena do Natal em Família
Praça Wilson Falcão, 19h30, dia 23/12. Um
clima propício, a brisa leve, a simplicidade do altar, tudo contribuiu para uma celebração agradável, encerrando a caminhada vivida ao longo das
ultimas nove noites do Natal em Família.
Em sua homilia, Monsenhor Luiz Rodrigues
chamou atenção para o tempo do natal; tempo de
rever o ano que passou e fazer a prospectiva do
ano que vai chegar. E, voltando seu olhar para a
leitura Bíblica, referiu-se aos dois paradigmas da

nossa fé: João Batista e Jesus, fazendo uma reflexão sobre esses dois homens. João, homem austero, do rigor, da lei, do isolamento, foi decaptado
porque denunciava. Jesus, homem social, alegre,
do perdão, da misericórdia, do acolhimento, do
amor, morreu crucificado porque anunciava o
reino de Deus. E observou: é este menino imberbe, que nós acolhemos no presépio e no qual depositamos toda nossa esperança.
Ao final da celebração os jovens apresenta-

ram uma encenação mostrando as diversas faces
do natal no mundo de hoje. Diante de pessoas excluídas, existem os que olham e não enxergam,
os que enxergam e nada fazem, os que enxergam
e se compadecem no Natal, fazendo doações e
aqueles que verdadeiramente enxergam, sentem
compaixão e cuidam à exemplo de Maria e José...
de Santa Dulce dos Pobres... concluindo com a
mensagem da Campanha da Fraternidade "Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele" (Lc 10,33-34)”.
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DIA DE INTEGRAÇÃO E PRÁTICAS
ESPORTIVAS – DIPE

Demonstrativo Financeiro
Novembro 2019
Ingresso

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

32.262,00

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

19.264,95

Batistério 05(cinco)

150,00

Patrocínio do Jornal Nosso Passos

1.350,00

Casamentos (4)

1.600,00

Outros

437,20

Ingresso total do mês

55.064,15

Dispêndio - Estrutura Administrativa
Encargos Sociais+Vale transporte (Funcionários)
Salários+Férias (Funcionários)+ 1ª parcela 13º salário

6.982,89
14.237,02

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.617,46

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

3.165,17

Combustível carros paroquiais

550,00

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

566,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

565,38

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do cartão

378,24

Seguro carro paroquial 6ª parcela PLC 7671

229,44

Sistema de Informática THEOS

177,00

Honorários do contador ( Cúria) )

500,00

Manutenção carro paroquial

350,00

Comunidade Irmã Dulce ( Coelba/embasa/material elétrico/outros)

156,24

Moveis para Secretária

250,00

Projeto Solidariedade ( Simpósio)
Porta Capela Piedade
Banner Presépio
outros
Total

600,00
800,00
190,00
31.314,84

Dispêndio - Estrutura Religiosa
Residência Paroquial

1.781,51

Côngrua dos Sacerdotes

5.932,89

Seminarista - ajuda de custo

No sábado do dia 14/12/19, a Pastoral da Juventude da Paróquia Senhor dos Passos realizou
o Dia de Integração e Práticas Esportivas (DIPE)
com os jovens paroquianos na Escola Castro Alves, espaço gentilmente cedido por Professora
Bibi. Foi uma manhã extremamente rica pela partilha entre os jovens com bate-papo, jogos (futebol e voley), brincadeiras (baleado e bandeirinha), além de lanches como confraternização dos
movimentos Alvorada, Despertar e Caminhada.
Todos juntos e misturados celebrando a vida com
o vigor que nossa juventude transmite. “Foi um
momento incrível que nós podemos socializar,
mostrar que nós somos jovens da Igreja, mas que
também somos jovens normais, aproveitamos de
tudo, mas com a responsabilidade e amor de
Deus”, afirma o jovem João Rabenhorst, do Al-

vorada. O jovem Igor Medeiros do Despertar
complementa - É uma experiência renovadora.
Todos os movimentos são uma Igreja só, concretizamos tudo que fizemos juntos o ano todo.
“Momento fantástico de interação com toda a
Pastoral da Juventude da Senhor dos Passos, de
forma lúdica, onde extravasamos um pouco nossas energias de um trabalho de pastoral que não é
fácil, porém quando todos se encontram, reabastecemos nossas energias para continuar nesse
serviço evangelizador no ano de 2020”, finaliza o
jovem Gabriel Estrela do Caminhada. Avante JUVENTUDE, sendo cada vez mais Igreja como
“Santos de Calça Jeans” nesse ano que se aproxima.
Rinaldo Barros (PJ)

Agradecimento
A Paróquia Senhor dos Passos agradece a todos os parceiros
evangelizadores por mais um ano de trabalho juntos. Que
em 2020 possamos continuar a nossa caminhada com novos
aprendizados e desafios.
Desejamos que você tenha um NATAL pleno de alegrias e paz
e um ANO NOVO de muitas conquistas, sob a proteção e as
bênçãos do Senhor dos Passos.

Plano de saúde dos Sacerdotes
INSS padres

500,00
1.670,00
399,20

Total

10.283,60
Dispêndio - Dimensão Pastoral

Cúria Arquidiocesana (taxas do Dízimo, das coletas e outros)
Pastoral do Dízimo (1ª parcela das Folhinhas)
Material Liturgia

7.991,54
517,00
290,98

Pascom ( Jornal Nossos Passos )
Pascom (celular )
Pastoral da Criança
Total

3.900,00
501,48
100,00
13.301,00

Dispêndio - Dimensão Social
Plano de Saúde dos funcionários
Bolsa de estudos - teologia

3.347,01
290,90

Apoio ao Centro Social Mons. Jessé

1.000,00

Total

4.637,91

Total dos Dispêndios Paroquiais

59.537,35

Total dos Ingressos

55.064,15

Saldo negativo paroquial novembro

-4.473,20

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

10.048,00

Despesas:
Despesas /manutenção
Salário dos Funcionários +adiant 13º salário
Embasa -

353,75
1.747,08
697,48

Coelba

3.249,50

Polimento piso salão

2.725,00

Serviço de vigilancia-Previna
Total despesas
Saldo do Centro de Formação
Saldo negativo Paroquial mês de Novembro
Saldo do Centro de Formação mês de novembro
Saldo negativo da Paroquia mês de Novembro

596,00
9.368,81
679,19
-4.473,20
679,19
-3.794,01
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ANIVERSARIANTES DE JANEIRO DE 2020

CALENDÁRIO
PAROQUIAL - JANEIRO
“Bendita és tu entre as mulheres

e bendito
fruto do teu
ventre”
1,42)
01 – Solenidade de Maria Mãe de Deus
23 0oaniversário
Natalício
de (Lc
D. Zanoni
06 – Epifania do Senhor / Dia de Reis
Demettino Castro
30/12a14/01 – Férias Monsenhor Luiz
26 – Dia da Palavra de Deus (Motu Pro17/01ª01/02 – Férias Pe. Francismário
prio “Aperuit illis”)

Eﬆe Jornal é uma publicação mensal
da Paróquia Senhor dos Passos,
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TIRAGEM 3000 EXEMPLARES
Diagramação:
Kleber Libertador
75 99207-5069

Impressão:

01/01 -Alcindo Macêdo Pomponet
01/01- Berlinda dos Santos Silva
01/01 -Francisca Soares dos Santos
01/01- Geovan Miranda Ribeiro da Silva
01/01 -Maria José de Jesus
02/01 -Evilázio Pinto de Oliveira
03/01- Dinah Ramos de Almeida
03/01 -Geraldo dos Santos Pinto
03/01 -Javania Pires da Silva
03/01 -Maria de Lourdes Silva de Jesus
03/01 -Priscila Oliveira da Silva
03/01 -Rita de Cassia dos S.
04/01 -Maria da Glória de Jesus
04/01 -Marly Mota Machado
05/01 -Floriana Nunes dos Santos
05/01 -Raimunda Maria Cerqueira Oliveira
05/01 -Vanessa Moreira Santos
06/01 -Roqueline Figueredo do C. Ferrreira
07/01 -Gecilda de Jesus Souza
07/01 -Izoneide Felix da Costa
07/01 -Lindóia Oliveira Pinto Santos
07/01 -Rosa Maria Nascimento Santiago
08/01 -Arenildes Fernandes da Fonseca
08/01 -Francisca Mendes da Silva
08/01 -Josely Damasceno Santos Alves
08/01 -Julia de Deus Brito
09/01 -Alex Marques Borges Santos
09/01 -Rita de Cássia Braz dos S. Silva
10/01 -Francisca Alexandre da Silva
10/01 -Valdete Crisostómo da Costa
11/01 -Elidiene Neri de Souza
11/01 -Luiz Rogerio da Silva
11/01 -Renildes de Jesus Santos
12/01 -Elvis Silva dos Santos
12/01 -José Eduacy Lins
12/01 -Maria de Fatima dos S. Ramos
12/01 -Maria Magnólia Reis de Oliveira
13/01 -Elisabete dos Santos Amorim
13/01 -Robenildo Silva Mendes
14/01 -Ednilza Silva dos Santos
14/01- Lucia Maria Francisca da Cruz
14/01- Regina Helena da Silva Cerqueira
15/01- Anderson Barbosa Alves
15/01- Crispina Gomes de Cerqueira
15/01- Railda Ferreira de Sá
15/01- Valdelice Rosa de Carvalho
16/01- Aldacy Pinto da Cruz

16/01- Alexandre Caribé Teixeira de Freitas
16/01 -Anilza de Souza Queiroz
16/01 -Cecília de Lima Silva
16/01 -Nilza Carvalho Lacerda
17/01 -Rebeca Nogueira Dias
17/01 -Valdelice Pinheiro da Costa
18/01 -Kézia de Oliveira Pinto
19/01 -Aldacy Bahia Mota
19/01 -Ana Celia Bispo Gomes da Paixão
19/01 -Jose NiltonFerreira de Souza
19/01 -Ritalí Vitória Rabelo
20/01 -Cristielia Miranda Luciano
20/01 -Valdenice de Oliveira Lima
20/01 -Valdete Vieira L. Varjão
21/01 -Francisco José Ribeiro
22/01 -Nilzete Boaventura Santana
22/01 -Tania Maria Ferreira dos Santos
23/01 -Aldemaro Felix da Silva
23/01 -Tatiane Ataide de Almeida
24/01 -Hildete Leite Campos
24/01 -Joana de Jesus Lima
24/01 -Rinaldo Antunes Barros
24/01 -Zelenilde Correia Chaves
25/01 -Cleuza Maria Assunção Paim
25/01 -Maria Cilésia Carneiro
25/01 -Maria Ubaldina dos Santos Silva
25/01 -Paulina Dias da Silva
25/01 -Reinaldo Augusto Oliveira
26/01 -Alex Piai Ozores
26/01 -Mateus de Damasceno
27/01 -Laurita de Jesus Azevedo
27/01 -Monica de Queiroz Ribeiro Correia
28/01 -Maria Alvaníria Batista da Silva
28/01 -Maria Helena Rios Leite
28/01 -Maria José Souza do Vale
29/01 -Cinira Nascimento Soares
29/01 -Jamile dos Santos G. Santiago
29/01 -Judite de Moura Leite Silva
29/01 -Thiago dos Anjos Seraﬁm
30/01 -Alexsandra Rocha da Silva
30/01 -Maria Aparecida da Silva Campelo
30/01 -Maria do Socorro Torres Silva
30/01 -Ramone Pereira dos Santos
31/01- Adinailza Alves dos Anjos Seraﬁm
31/01- Célia Maria Simões Lima
31/01- Eliene Carneiro Marins
31/01 -Maria da Luz P. Ribeiro

RELATÓRIO DO DÍZIMO – NOVEMBRO - 2019
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES – 475
VALOR TOTAL – 32.212,00
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes - 345
Valor total – 23.032,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 110
Valor total –5.720,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (10) = 350,00
Boleto Bancário – (05) = 1.750,00
Depósito em Banco Bradesco (05)= 1.360,00
Cartão (4) = 400,00

