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“Eu estou no meio de vós como
Aquele que serve” (Lc 22,27)
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Editorial

“Simia in tectum...”
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Nestes dias nos quais estamos celebrando alguns dos nossos santos populares
(S. Antônio à frente) algumas situações gravíssimas me vêm à cabeça. Não poderia não externá-las, mesmo consciente da pouca recepção que elas alcançarão
no universo ao qual gostaria de encaminhá-las.
1. A beleza e a riqueza do “Responso de Santo Antônio”: Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
- pregador do Evangelho: intercedei... pelo povo abandonado...para sermos
mensageiros...da justiça e da esperança...
- Mestre Sábio da Verdade: intercedei... pela Igreja peregrina...pelos jovens namorados...pelos lares em perigo...
- Irmão dos pequeninos: intercedei... pelos pobres e doentes...pelos tristes e
abatidos...pelos povos oprimidos...
- para o mundo ser mais justo...pela paz da humanidade...para sermos mais fraternos...para acharmos o perdido...”.
Vejam como somos capazes de relativizar o essencial e nos fixarmos em coisas
que, embora boas, são acidentais. De tantos graves e necessários pedidos que
ao Santo formulamos, o que mais se firmou na cultura religiosa católica foi que
ele é “casamenteiro” e “recuperador de objetos perdidos”!
Pedir a Deus, por intermédio de Santo Antônio que sejamos mensageiros da
justiça e da esperança, defensores dos pobres e oprimidos e lutarmos para
que o mundo seja mais justo e fraterno, lutarmos pela paz mundial; sermos
Igreja peregrina; alegrando os tristes e abatidos, etc. etc. tem pouca importância...
Meu Deus, que está dizendo esse Santo lá no céu ao ouvir que aqui no Brasil
milhões e milhões de devotos estão proclamando-o como “santo casamenteiro”,
ou “capitão do mato” que procura objetos e escravos fugitivos para devolvê-los
aos seus proprietários ou afins? Ele certamente diria o que dissera numa homilia de Pentecostes: “...esses pastores são como “símia in tectus praesidem Dei
Populi” (macacos sobre o telhado presidindo o Povo de Deus).
2. Acabamos de ler, ver, ouvir que o Exmo. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil do alto da sua autoridade moral de governo e de cidadania concitou o povo a invadir hospitais, fotografar espaços físicos,
médicos, funcionários, doentes, o que estiver ao alcance para provar que
está existindo histeria nas informações sobre o Covid 19!
Mais de quarenta mil brasileiros já morreram nesses setenta dias da confirmação do coronavirus entre nós. Cerca de 150 mil pessoas choram a dor
doida da morte morrida do ente querido que a incúria de muitos governos relativizou ao longo dos anos ao não cuidar devidamente das urgentes
questões sanitárias nesse país de tantas riquezas e belezas naturais, mas de
tantas irresponsabilidades sociais.
Ao cantarmos “pelos pobres, doentes, tristes e abatidos” peçamos ao Santo
“milagreiro” que profira outro discurso nesse tom: “homicida, genocida,
interfector in palace praesidem brasiliens populi”.
3. Quando vejo pastores (bispos, padres o que seja) sempre sorridentes diante
das câmeras como se estivessem em pleno gozo de eternidade ante tantas
mazelas deste mundo e a massa católica rezando “Santo Antônio, rogai por
nós, mestre sábio da verdade...por uma Igreja peregrina...pelos lares em
perigo, etc lembro-me de um senhor que diante de uma foto sorridente de
um político que nunca deu um sorriso para ninguém (eu convivi com esse
político por nove anos na UFBa.) perguntava: tá rindo de que? É da miséria
da gente? Sem desconhecer nem renegar tudo quanto diz o papa Francisco
na Evangelii Gaudium, poder-se-ia dizer com Leonardo Boff: “esse é o
cristianismo de bobo alegre” e eu acrescento: não são os mensageiros da
esperança e da justiça, mas os pregoeiros do Cristo adocicado, do Deus pai
lexotan ao qual rezamos para pedir o céu sem pedir nem oferecer o pão...
mesmo que seja o de Santo Antônio das terças feiras nas igrejas cheias de
devotos da aeróbica sem corpo, pois corpo é carne e carne é pecado!

Corpus Christi:
“Ele está no meio de nós”
Neste ano, a comunidade católica que crê em Jesus Cristo e na Santa
Eucaristia, não pôde comparecer à solenidade de Corpus Christi nos templos ou nas Missas campais, nem tampouco ornamentar as ruas das cidades com tapetes para a passagem do Cristo Eucarístico.
Mas a pandemia não impediu que o Cristo fosse proclamado publicamente, e isso aconteceu de várias formas, através das inúmeras celebrações transmitidas pelos diversos meios de comunicação e ainda através
do gesto de alguns sacerdotes que se dispuseram a levar Jesus Eucarístico por lugares nunca visto antes: pelas ruas, praças, corredores dos
hospitais, onde as pessoas acolhiam com gestos de fé e de esperança.
Em tempos de tanta aflição, o povo precisava ouvir e saber que Deus
está no meio de nós. A celebração de Corpus Christi durante a pandemia, pôde nos proporcionar uma compreensão ainda melhor de alguns
aspectos do “mistério da fé”, que celebramos.
A Eucaristia é anúncio profético da humanidade reconciliada, que
vive fraternalmente. Os que participam do mesmo “Pão de Deus” são
chamados a construir um mundo que supere divisões, ódios e injustiças.
E temos muita necessidade disso nas circunstâncias em que vivemos
atualmente no Brasil.
O Corpo de Cristo este ano não encontrou ruas ornamentadas para
passar. Encontrou pessoas sedentas, que ajoelhavam no meio da rua ou à
porta de suas casas para receber a bênção, conforme vimos em inúmeras
cenas que foram divulgadas pelas redes sociais.
Este ano o Cristo encontrou mais de cinquenta mil sepulturas das vítimas do coronavírus e outras centenas de milhares de pessoas carregando a dor da perda dos seus entes queridos. Encontrou milhões de
pessoas infectadas, muitas já recuperadas, outras se recuperando e milhares nos leitos dos hospitais. Encontrou milhares de pessoas trabalhando para salvar vidas e tantas outras que não podem ficar em casa porque
exercem funções que exigem continuar trabalhando. Encontrou a humanidade doente, amedrontada, que implora: “Fica conosco Senhor”.
Marilene C. Barreto
PASCOM Paroquial
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Catequese:
igreja doméstica

A Pastoral Catequética continua em atividade, as crianças e crismandos com seus encontros virtuais e reflexões que são feitas em
casa, em famílias. Os catequistas em constante formação, com o estudo do Diretório
Nacional da Catequese e formação continuada com Padre Mario. Nesse momento de distanciamento e isolamento social, temos percebido o quanto a família é importante nesse
processo, se antes já falávamos da família
como igreja doméstica, agora mais do que
nunca isso se faz necessário. O apoio dos
pais tem sido primordial para que as crianças
realizem suas atividades e continuem a crescer na fé. Nós catequistas temos orientado,
mantido contato e os pais dão seguimento a
nossa orientação em casa. E o resultado disso tudo? Famílias mais orantes e unidas,
crianças vivenciando a palavra de Deus, e
todos nós vivendo essa comunhão com Cristo Jesus. Estamos saudosos e ansiosos para
voltar, mas continuamos em oração, para que
pela intercessão de Nossa Senhora, possamos voltar as nossas rotinas em breve!

Corpus Christi 2020

2020 com certeza esta sendo um ano diferente, atípico. Estamos afastados das nossas
atividades paroquiais. E uma delas que sempre mobilizou nossa paróquia, não passou
despercebida. As pastorais da Catequese, Juventude e Universitária mobilizaram seus
agentes pastorais e catequisandos para fazer
um tapete de Corpus Christi virtual. Sabemos da importância que é essa Solenidade
para nossa igreja, não pela confecção do tapete, mas pela presença do Jesus Eucarístico,
mas confeccionar o tapete representa um ato
de homenagem, de carinho e amor. A Juventude começou logo cedo, revivendo o acordar, o chegar cedo às ruas e começar a preparar o tapete e o coração para ver Jesus passar,
através de vídeos que afagaram nossos corações. A pastoral Universitária preparou um
“challenge”, sabe aquele vídeo que todo
mundo participa e vai completando o que o
outro faz? Pois bem, e assim montaram o seu
tapete, pintado a lápis, mas com grande carinho. Já na Catequese os catequisandos prepararam em suas casas junto com sua família
seus tapetes, com desenhos, pinturas, folhagens, tampinhas, vários foram os materiais, e
os relatos dos pais da alegria das crianças em
participar desse momento, de forma simbólica e virtual. A nossa igreja continua ativa!!
Não podemos deixar nossa chama apagar!!
Magdalena Nascimento
Pastoral Catequética

Santos Juninos

SANTO ANTONIO – festejado em 13 de
junho. Nasceu em Lisboa, batizado com o
nome de Fernando de Bulhões. Aos 15 anos entrou para um convento agostiniano e trocou o
nome para Antonio, ingressando na Ordem
Franciscana. Padroeiro dos pobres e considerado o Santo casamenteiro, também é invocado
por pessoas que queiram encontrar objetos desaparecidos.
SÃO JOÃO – festejado em 24 de junho. Filho de Zacarias e Izabel. Sua mãe, segundo a
Biblia, é prima de Maria a mãe de Jesus. Foi ele
quem batizou Jesus nas águas do rio Jordão, daí
o nome Batista. É usualmente representado pela
figura de um menino com um cordeiro no colo,
já que teria sido ele quem anunciou aos homens
a chegada do cordeiro de Deus.
SÃO PEDRO – festejado em 29 de junho.
Nascido com o nome de Simão, foi chamado
Cefas (pedra em aramaico) por Jesus em função
de sua firme liderança. Era pescador e foi apresentado a Cristo pelo seu irmão, o apóstolo André. É considerado o primeiro Papa da Igreja
Católica, guardião das chaves do céu e responsável pelas chuvas. É também o padroeiro das
viúvas.
SÃO PAULO – festejado em 29 de junho.
De perseguidor de Jesus Cristo fez-se um Apóstolo da Igreja, o modelo dos missionários de todos os tempos. As Epístolas de São Paulo dão-nos uma imagem nítida das suas lutas,
dificuldades, provações e tribulações de toda a
sorte. Mas em tudo venceu o amor a Jesus.
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DRIVE-THRU DA PARÓQUIA ARRECADA
DONATIVOS PARA OS MAIS CARENTES
Com o propósito de difundir em nossa cidade
o espírito solidário em suas mais variadas formas, a partir de diversas ações da nossa paróquia,
a campanha Ser Mais do Que Ter passou a ter
neste mês de junho, por definição do nosso pároco Monsenhor Luiz Rodrigues, caráter de mobilização permanente, visando minimizar os efeitos
da pandemia na população mais carente.
Pensando nisso, a equipe litúrgica que vem
auxiliando nas celebrações transmitidas através
das redes sociais da paróquia nas manhãs de domingo, realizou nos dias 14 e 21 deste mês o Drive-Thru da campanha Ser Mais do Que Ter.
A estratégia consiste em aproveitar o mesmo
contingente envolvido na celebração, bastante reduzido por determinação das medidas preestabelecidas pelo Comitê Paroquial de enfrentamento
à covid-19, para o recebimento dos donativos,
com o devido cuidado de retirar do veículo para
evitar a exposição de quem faz a doação.
O balanço das arrecadações nesses dois primeiros domingos de mobilização foi bastante positivo e superou todas as expetativas. Paroquianos e não paroquianos, sensibilizados com o
chamado através das redes, levaram uma grande
quantidade de itens de higiene pessoal, produtos
de limpeza, água mineral, roupas, cobertores e
principalmente gêneros alimentícios.
Foram contemplados o Centro Social Monsenhor Jessé, que serve cerca de cem refeições por

PARABENS
DIÁCONO ELIELSON
dia para a população em situação de rua, tendo
um incremento de pessoas que perderam renda e
também passaram a depender da instituição para
realizar as suas refeições, a comunidade Santa
Dulce dos Pobres, a qual recebeu uma quantidade
de cestas básicas para complementar o atendimento às famílias já cadastradas e a Comunidade
Gruta do Rosário, que além do seu próprio uso,
destinará alguns itens a pessoas que sempre batem à porta em busca da caridade daquela casa.
Ajudar quem mais precisa acima de tudo é
gratificante explica Margarida Pinheiro, coordenadora da equipe Litúrgica e integrante do grupo
responsável pela ação: “Foi como se tivesse usado um santo remédio para muitos males. Que coisa incrível é a ação de Deus. É verdade quando
Santo Antônio diz que nós cuidamos dos pobres e
Deus cuida de nós...”
A ação sensibilizou pessoas de diversos segmentos e organizações das mais variadas finalidades. O Sertão Off Road por exemplo, um grupo
de amigos que tem em comum a paixão pela
aventura e esportes motores, resolveu se mobilizar também e realizou no drive-thru a entrega de
cobertores comprados a partir de doações em dinheiro dos seus sócios.
Entusiasmado com a concretização do propósito, Monsenhor Luiz renova o chamado: “Vamos
continuar e ampliar essa alegria, aumentando a
nossa participação no drive-thru da solidariedade
que está sendo feito aos domingos após a missa
das 8:30h...”, conclama. O Drive-Thru da campanha Ser Mais do Que Ter acontece aos domingos
das 10 às 12 horas.

No último dia 18 de junho o Diácono Elielson
completou idade nova. Inúmeras mensagens através das redes sociais foram dirigidas a esse jovem
que chegou em nossa paróquia e já conquistou a
simpatia dos paroquianos pelo carisma, dedicação
e compromisso pelas coisas de Deus. Que o Senhor dos Passos derrame infinitas bênçãos sobre
sua vida e fortaleça seu ministério.
A Paróquia Senhor dos Passos já se prepara
para a Ordenação Sacerdotal do Diácono Elielson
que acontecerá no dia 1º de agosto, às 16h na Igreja de Santo Antonio dos frades Capuchinhos. A
indefinição do momento ainda não permite saber
se a Celebração Eucarística será apenas virtual ou
se será permitida a presença de fiéis. O certo é que
estamos todos ansiosos para assistir ou participar
desse grandioso acontecimento na vida do Diácono Elielson e que será revertido em favor da nossa
Paróquia com a presença de mais um sacerdote.
Deus seja louvado!
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NOTA DE PESAR

A busca pela santidade

A Paróquia Senhor dos Passos associa-se aos
sentimentos da Arquidiocese pelo falecimento do
Sr. Francisco Monte Gomes (Chico de Mariinha),
ocorrido no ultimo dia 24 de junho. Bastante conhecido, não só pelo ramo comercial (Sorvetes
Princesinha) mas, principalmente, pela sua caminhada de católico praticante, ele que era membro
ativo da Catedral de Santana e assumiu, juntamente
com sua esposa, as funções de Casal Arquidiocesano e Casal Regional Nordeste 3 do ECC , além dos
inúmeros trabalhos pertinentes ao movimento do
Encontro de Casais com Cristo. Fica a certeza que
Cristo o acolherá na morada eterna e proporcionará
conforto à sua esposa e familiares. A família ECC
agradece o seu serviço e a sua missão aqui entre
nós.

Foi este o objetivo maior que levou Felipe Reis –
aquele menino do violão, da Gruta do Rosário, que
estava em todos os atos litúrgicos da nossa Paróquia –
a seguir um novo caminho.
No final do ano passado, disse ele: “fui chamado
para outras margens e, deixando o “barco” da Gruta,
local onde fui acolhido, lapidado e formado, assumi
nova embarcação, através de Dom Antonio Tourinho,
que me admitiu na diocese de Cruz das Almas como
seminarista diocesano”.
Em janeiro deste ano, porém, ele ingressou no Seminário Maria Mater Ecclesiae, em Itapecerica da Serra, São Paulo, onde vem realizando seus estudos, buscando cumprir a vocação recebida por Deus.
Conversando com Felipe, ele demonstra grande
apreço e admiração a todos da Paróquia Senhor dos
Passos e faz um registro especial ao Monsenhor Luiz
Rodrigues, a quem ele denomina de pai espiritual e a
quem disse dever a sua vida pois, se chegou até aqui
foi por ajuda dele.
“Estou muito feliz, tudo que eu queria e precisava
encontrei aqui. Além do ambiente lindíssimo, propicio
para a oração, encontrei uma vida intensa de formação intelectual, pastoral, psicológica, humana, comunitária e principalmente espiritual onde a busca pela
santidade é constante e profunda. Posso dizer que este
é o propósito principal do Seminário, contemplando
assim, inteiramente, o meu desejo”. E concluiu dizendo: Agradeço a todos os que me ajudam por meio de
orações e com providências, agradeço a Gruta do Ro-

sário em especial a minha mãe Edinolia que é consagrada e a quem devo tudo, a minha família sanguínea
e a Monsenhor Luís, e peço a oração de todos por mim
e por todos os seminaristas”.
Felipe continua compondo e cantando belas canções religiosas, e todos que desejarem acompanhar
podem entrar no seu canal do You Tube, colocando o
título de uma de suas músicas, por exemplo “Quem és
Maria – Felipe Reis” para acompanhar suas belíssimas
apresentações.
Parabéns Felipe! Nós da Paróquia Senhor dos Passos sentimos muito a sua falta. Saiba que a nossa gratidão será eterna por tudo que você fez por aqui.
Marilene Carneiro Barreto
PASCOM Paroquial

ORAÇÃO E SERVIÇO: CRER COM AS MÃOS
A
Comunidade
Gruta do Rosário da
Virgem
Santíssima
continua com suas atividades ininterruptamente, “nesse tempo
novo, tempo de se reinventar para fazer o bem
e servir ao próximo o
máximo possível”.
Em conversa com
Maristela Ramos, ela
disse que a base de oração naquela comunidade tem se estendido um pouco mais nesse tempo: além
das missas, a oração do santo rosário diariamente e as
duplas da misericórdia durante todo o dia diante do
santíssimo, revezando na oração com os pedidos de
misericórdia para o mundo inteiro, ainda são realizadas três lives. Meio dia, com Maria a Mãe Santíssima
do nosso Deus, 15h com o terço da misericórdia, onde

são apresentados testemunhos dos milagres que Jesus
tem feito na vida das pessoas e às 19 horas com a
adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo o dia
de oração.
Entre as escalas de oração, permanece, dentre outras atividades, a grandiosa tarefa de confeccionar
máscaras de proteção. Já foram distribuídas aproximadamente vinte mil máscaras e o trabalho continua. No
momento, as máscaras estão sendo entregues a alguns
hospitais, como Dom Pedro de Alcântara, Unacon e
Iune.
“Continuamos, sempre dispostos a servir, em toda
oportunidade que se apresentar em nossa frente, querendo entender o que Deus nos fala neste tempo, e que
tudo será novo e que nada mais será como antes. Nós
precisamos encarar o novo entendendo a nossa missão, a nossa responsabilidade como coparticipantes
desse projeto do reino de Deus, onde o amor prevaleça, o serviço e alegria, porque Jesus está conosco”.
Palavras de Maristela Ramos, fundadora da Comunidade Gruta do Rosário.

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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TEM CURA, SIM!
Desde que surgiu, no fim de dezembro de 2019 em
Wuhan, na China, a covid-19 fez muitas vítimas (cerca
de 500 mil no mundo todo). Mas um número muito
maior de pessoas se recuperou do quadro. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos 10.2 milhões
de contaminados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2)
no mundo todo, (até o dia 29 de junho ) cerca de 5.2
milhões de pessoas já se "curaram.. No Brasil, mais de
733 mil pacientes superaram a doença.
De acordo com a OMS (Organização Mundial de
Saúde), mais de 80% dos casos da doença são leves e,
entre os 20% graves, nota-se um acometimento de vários órgãos do corpo com sequelas que devem durar
por meses após a alta hospitalar.
Na verdade, ainda não sabemos tanto sobre a vida
pós-covid-19, pois, como muitos especialistas têm
dito: "estamos construindo e pilotando um avião ao
mesmo tempo".
Curados x recuperados
O que se sabe sobre o Sars-CoV-2 ainda é pouco,
principalmente para falar em cura. O potencial de
transmissão após o desaparecimento dos sintomas, assim como a imunidade ao vírus são incógnitas para a
ciência. É por isso que a própria OMS prefere usar outro termo para se referir aos que já não apresentam os
sinais da covid-19: os recuperados.
Como não há testes suficientes para mostrar se os
pacientes estão mesmo livres da doença, não apresentar mais os sintomas tem sido o critério para definir a
recuperação. "É claro que a gente olha os exames de
sangue, os marcadores de inflamação, se estão melhores, mas o que importa mesmo é a melhora clínica", diz
João Prats, infectologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Segundo o médico, conta-se 14
dias após o início dos sintomas.
Depois desse tempo, para dizer que a pessoa está
recuperada, basta os sintomas terem melhorado.
As estimativas atuais do período de incubação do
vírus (tempo entre a infecção do ser humano pelo vírus
e o início dos sintomas da doença) variam de 1 a 14
dias, mais frequentemente ao redor de cinco dias.
A falta de certezas quanto a uma cura também impacta nos dados. A Universidade Johns Hopkins, por
exemplo, que rastreia a contagem de casos e o número
de mortos relatados por regiões de todo o mundo, diz
que os dados sobre recuperações são menos precisos.
Douglas Donovan, porta-voz da universidade, disse à CNN que muitos municípios, estados, territórios e
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O mundo já possui cerca de 5 milhoes de recuperados da covid-19. Entenda como é a luta para
vencer a doença.
para manter a pressão. Isso traz consequências para o
corpo", diz. Um sintoma que é específico do coronavírus e que pode durar por um mês após a saída do hospital é a falta de ar ao fazer esforço.
É possível ser infectado novamente?

regiões não informam quantos de seus residentes se
recuperaram. Muitas vezes até pela falta de testes moleculares —como é o caso do Brasil. "Os casos recuperados são estimativas em nível nacional com base em
reportagens da mídia local e podem ser substancialmente inferiores ao número real".
Quanto tempo leva para a cura?
A recuperação do coronavírus depende de diversas
variáveis: idade, sexo e outras comorbidades que podem agravar o quadro (asma, diabetes, obesidade, hipertensão, por exemplo). Quanto mais grave a doença,
mais demorada é a recuperação.
"Geralmente são necessárias seis semanas para se
recuperar, mas quem sofre de quadros muito graves
pode levar meses", disse Mike Ryan, diretor executivo
do Programa de Emergências em Saúde da OMS, em
entrevista em março.
De acordo com André Ribas, médico epidemiologista da Faculdade São Leopoldo Mandic, são notadas
melhoras em pessoas de todas as idades, mas a taxa de
mortalidade depende muito da faixa etária.
Em pacientes mais jovens, a proporção dos que
melhoram fica entre 93% e 95%. Em adultos é de 98%;
em idosos, chega a 80%.
A maioria das pessoas com Sars-CoV-2 desenvolve quadros leves da doença. Uma análise da OMS diz
que casos leves demoram, em média, duas semanas
para passar. "Nesses casos, as pessoas se recuperam
muito rapidamente, em dois, três dias. A maioria nem
vai procurar um hospital". Já em quadros mais moderados, em que há falta de ar, o médico afirma que a
internação pode durar de quatro a oito dias.
A OMS estima que uma pessoa em cada 20 necessitará de tratamento intensivo, o que pode incluir sedação e oxigenação. E recuperar-se do tempo em uma
UTI (unidade de terapia intensiva), demora. "Esse
tempo varia, dependendo da resposta inflamatória.
Muitas vezes as complicações podem ser tanto pulmonares quanto cardiovasculares, então depende de quais
complicações o paciente teve", diz Ribas.
Prats conta que o paciente fica um tempo na UTI,
se recupera do coronavírus, mas continua hospitalizado por mais um tempo para se recuperar das potenciais
sequelas. "Quem teve uma doença muito grave pelo
coronavírus e fica na UTI, precisa ser intubado, necessita de ventilação mecânica por bastante tempo, de diálise, de vários medicamentos sedativos e até de drogas

A resposta para essa pergunta é: provavelmente
não. Porém, ainda não dá para dizer que ela é 100%
confiável e uma pessoa recuperada não terá covid-19
outra vez.
“É importante lembrar que estamos aprendendo
enquanto a doença evolui, e todas as respostas que buscamos precisam de tempo para observação.”
Luiz Vicente Rizzo, imunologista e diretor da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein
(SP)
A questão é que ainda não sabemos se essa resposta tem um efeito protetor. "Quando observamos a infecção pelo vírus HIV, por exemplo, notamos a resposta humoral, mas o vírus continua ativo dentro do
paciente", explica o médico.
Mas nem tudo está perdido: ao observar o histórico
de outros vírus respiratórios (como o da gripe), notamos que sim, essa resposta se torna protetora —ou
seja, o corpo vai criar imunidade após ser contaminado.
A questão que vem depois disso é, por quanto tempo ela vai durar? Não sabemos, não deu tempo ainda.
O estoque de informações ainda é raso.
Quando olhamos para os outros coronavírus, como
os que causaram a Sars e a Mers, a média de duração
da imunidade é de três anos. "Mas sabemos que o Sars-CoV-2 se comporta diferente dos 'irmãos'", diz Rizzo. "E, novamente, precisamos de tempo para saber
como ele vai se comportar com respeito à imunidade",
acredita.
Nesse mar de incertezas e respostas ainda por vir,
uma coisa tem ficado cada vez mais clara: pessoas que
se recuperaram da covid-19 e, dias depois, testaram
positivo novamente para o vírus não foram reinfectadas. De acordo com a líder técnica da OMS, Maria van
Kerkhove, o resultado dos exames acontece, pois parte
do processo de cura inclui a eliminação de algumas
células mortas do pulmão que podem conter parte do
material genético do vírus.
É esperar para saber as respostas de todas as perguntas. E, nesse tempo em que aguardamos, que a gente tenha mais e mais milhões de curados — ou recuperados, como você preferir.
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O QUE A IGREJA PRIMITIVA PODE NOS
ENSINAR SOBRE O CORONAVÍRUS
A Igreja primitiva não estava alheia a pragas, epidemias e histeria em massa. De fato, de acordo com
relatos cristãos e também não-cristãos, um dos principais catalisadores para o crescimento explosivo da
Igreja em seus primeiros anos foi como os cristãos lidavam com doença, sofrimento e morte.
Então, o que os cristãos fizeram de maneira diferente que abalou o Império Romano? E o que a Igreja
primitiva pode nos ensinar à luz do coronavírus?
Enquanto continuamos lutando com as formas de
enfrentamento ao coronavírus, observe como os não-cristãos no Império Romano enfatizaram a autopreservação, enquanto a Igreja primitiva enfatizava o serviço sacrificial sem medo.
Entre 249 e 262 a civilização ocidental foi devastada por uma das pandemias mais mortais da sua história. Embora a causa exata da praga seja incerta, a cidade de Roma perdeu cerca de 5.000 pessoas por dia no
auge do surto.
Enquanto os não-cristãos fugiam da epidemia e
abandonavam seus entes queridos doentes por temer o
desconhecido, os cristãos iam combater a epidemia e
serviam tanto aos cristãos quanto aos não-cristãos,
vendo seu próprio sofrimento como uma oportunidade
de espalhar o Evangelho e modelar o amor cristão.
Se a resposta não cristã à praga era caracterizada
por autoproteção, autopreservação e evitar os doentes
a todo custo, a resposta cristã era o oposto.
Como podemos colocar essa postura em prática
diante do COVID-19, nos diferenciando do mundo em
como reagimos à crescente pandemia? Talvez comecemos resistindo ao medo que está levando ao pânico em
vários setores da sociedade – em vez disso, modelando
a paz e a calma em meio à crescente ansiedade ao nos-

Demonstrativo Financeiro
Maio 2020
Ingresso
Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

7.340,00

Patrocínio do Jornal Nosso Passos

1.200,00

Ingresso total do mês

2. Quando o QR Code for lido aparecerá na tela do
seu smartphone a informação “abrir picpay.me”. Então clique e, se você tiver uma conta no aplicativo,
você será direcionado automaticamente para ela.
Se você ainda não tem uma conta, será necessário
baixar o aplicativo PicPay, criar uma conta e cadastrar um cartão de crédito;
3. Em Seguida informe o valor da sua doação e confirme o pagamento.
Pronto! Você fez a sua doação. Deus abençoe você!

34.424,01

Dispêndio - Estrutura Administrativa

so redor. Também podemos procurar servir sacrificialmente aos carentes, respeitando prudentemente os conselhos de profissionais médicos para ajudar a retardar
a propagação da doença. Em vez de apenas nossa própria saúde, devemos priorizar a saúde da comunidade
em geral, especialmente das pessoas mais vulneráveis,
exercitando muita cautela sem perpetuar o medo, a histeria ou a desinformação. Isso pode significar custos
para nós mesmos mas devemos aceitar esses custos
com alegria.
“Outras pessoas não acham que esse é o momento
de celebração”, disse o bispo Dionísio de Alexandria
(190 - 265) sobre a epidemia de sua época. “Mas longe
de ser um momento de angústia, é um tempo de alegria
inimaginável”. Para deixar claro, Dionísio não estava
comemorando a morte e o sofrimento que acompanham as epidemias. Em vez disso, ele estava se regozijando com a oportunidade que tais circunstâncias apresentam para testar nossa fé – sair do nosso caminho
para amar e servir, espalhando a esperança do Evangelho, tanto em palavras como em ações, em momentos
de grande aflição.
Hugo Dórea

Agora você pode fazer suas doações à
Paróquia Senhor dos Passos via Aplicativo

1. Ligue a câmera do seu smartphone e direcione
para o QR Code que aparece na tela da TV, na tela de
outro celular ou impresso em algum local;

25.884,01

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

Encargos Sociais+Vale transporte (Funcionários)

2.309,55

Salários+Férias (Funcionários)

3.908,62

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

134,71
3.111,92

Combustível carros paroquiais

200,00

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

566,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

971,93

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do cartão

426,19

Sistema de Informática THEOS

186,00

Honorários do contador ( Cúria) )

500,00

Roteador Pascom
Total

180,00
12.494,92

Dispêndio - Estrutura Religiosa
Residência Paroquial

2.073,30

Côngrua dos Sacerdotes

6.039,10

Diácono

1.045,00

Plano de saúde dos Sacerdotes

2.195,84

INSS padres

839,60

Total

12.192,84

Dispêndio - Dimensão Pastoral
Cúria Arquidiocesana (taxas do Dízimo, das coletas e outros)
Material Liturgia

4.983,60
620,00

Pascom ( Jornal Nossos Passos )

SEGUE O PASSO A PASSO PARA
UTILIZAR O APLICATIVO:

Valor R$

Total

350,00
5.953,60

Dispêndio - Dimensão Social
Plano de Saúde dos funcionários

3.720,61

Total

3.720,61

Total dos Dispêndios Paroquiais

34.361,97

Total dos Ingressos

34.424,01

Saldo paroquial Maio

62,04

Centro de Formação e Eventos
Ederval Falcão
Receitas:
Despesas /manutenção

4,69

Salário dos Funcionários

504,62

Embasa

322,47

Coelba

421,16

Serviço de vigilancia-Previna
Total despesas
Saldo negativo do Centro de Formação Maio

Saldo Paroquial mês de Maio

406,00
1.658,94
-1.658,94

62,04

Saldo Negativo do Centro de Formação mês de Maio

-1.658,94

Saldo Negativo da Paroquia mês de Maio

-1.596,90
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ANIVERSARIANTES ENTRE 01/07 a 31/07

ELATÓRIO DO DÍZIMO – MAIO - 2020

DIZIMISTAS CONTRIBUINTES = 289
VALOR TOTAL = 28.290,01
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes - 248
Valor total – 25.129,01
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 41
Valor total –3.161,00

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
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Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
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Pe. Francismário de Araújo Soares
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Mário Ribeiro Filho
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