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Salve, Sant'Ana ditosa!
Salve nossa Padroeira
Nosso escudo poderoso,
Farol brilhante da Feira!
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Editorial

Em sono letárgico
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Revisitar a história, creio eu, é um dos melhores meios ou recursos pedagógicos para tomarmos consciência de quem somos,
do que fazemos e do fim que almejamos alcançar. Doravante, não
seria de todo desprezível voltarmos ao século XVI (21 de dezembro de 1511) para, na catedral de Santo Domingos escutarmos o
sermão “Ego vox clamantis in deserto” do frei Antônio de Montesinos, da Ordem dos Dominicanos.
Diante de toda a corte espanhola representada na colônia, e
face
às inúmeras injustiças cometidas pelos colonizadores cristãos
(?) contra os índios, verdadeiros donos das terras recém encontradas (não descobertas) pelos navegadores europeus, asseverava
profeticamente: “vós todos estais em pecado mortal... como estais
dormindo em sono tão profundo e letárgico”?
O frade não falara somente isso, é claro, seu sermão foi enorme e contundente, o que lhe valeu a sumária expulsão das terras
americanas. Ele morreu... sua voz continua clamando num vasto e
sofrido deserto. O Arcebispo de El Salvador D. Oscar Arnulfo Romero, diante das carnificinas cometidas pelo exército salvadorenho a mando dos latifundiários sob a supervisão da “inteligentsia”
dos Estados Unidos (in God we trust = acreditamos em Deus) foi
assassinado no altar da eucaristia, acusado de ser comunista. A
Igreja, por suas mais altas autoridades, dormiu uma espécie de
“letárgico sono”. Felizmente o papa Francisco agora o elevou aos
nossos altares com o título de São Oscar Romero das Américas.
Pasmem: o “comunista” é santo... E Jesus, é santo ou comunista?
Uma pergunta que não quer calar.
Vamos descer de latitude e percorrer o mapa americano... Irmã
Dulce foi muitas vezes rejeitada por autoridades religiosas da
Bahia que olhavam mais o vetor do turismo na colina do Bonfim
que a caridade diante do flagelo da fome em Salvador no século
XX. Tão cedo, o papa (comunista também?) Francisco determina
que nós a veneremos nos altares como Santa Dulce dos Pobres! E
vejam a ironia: hoje o turismo está faturando por causa daquela
que em certa época o atrapalhou... D. Hélder era santo quando
dava esmola e perigoso comunista quando denunciava as injustiças do primeiro mundo contra os povos latino-americanos.
Ufa! Chegamos em Feira. Mons. Jessé era louco quando visitava prostíbulos e, tirava dos seus minguados soldos, doava remédios para as mulheres de vida mais sofrida.
Enquanto isso, estamos celebrando a festa da padroeira da cidade e desta Arquidiocese, Senhora Santana. Milhares estão sendo
explorados, e enganados até mesmo em nome da fé cristã, a justiça
cega como sempre e tendenciosa como nunca, ladrões vendendo
imagem de herói e justiceiros vendendo a pátria, vendilhões dos
templos continuam incólumes em seus insanos afazeres, a barbárie do crime e da matança juvenil assola a cidade, a fome bate às
portas de tantos, os mendigos aumentam a olhos nus (também eles
semi-nus) e os cristãos, não raro, continuamos em nosso “indispertável” sono letárgico.
Triste cidade cuja festa religiosa em louvor a Deus por meio
da sua avó, a catequista e educadora Santa Ana, fecha os olhos a
tantas insanidades e somente se deixa (por omissão ou conveniência) despertar de tão letárgico sono com um “bando anunciador”
de não sei o que! Ego vox clamantis in deserto... volte, frei Montesinos, queremos homenagear a Senhora Santana!

FESTA EM LOUVOR À SANTA
DULCE DOS POBRES
10 à 13 de agosto
TEMA CENTRAL:
BATIZADOS E ENVIADOS
“Sede também vós santos” (1Pd 1,15)

PROGRAMAÇÃO DO TRÍDUO
1ª NOITE (sábado - 10/08/19)
19h00 – Celebração Eucarística

Homenageados: Grupo de Oração e Reforço Escolar
Convidados: Núcleo II
Tema da Noite:
• PASTORAL LITÚRGICA
“A vontade de Deus é a vossa santificação” (1 Ts • PASTORAL DA JUVENTUDE
4,3)
• PASTORAL DOS MESCE
• PASTORAL DOS COROINHAS
Homenageados: Pastoral da Criança e Catequis- • PASTORAL DO BATISMO
tas
Convidados: Núcleo I
DIA FESTIVO
• PASTORAL FAMILIAR
(Terça-feira – 13/08/19)
• PASTORAL CATEQUÉTICA
06h00 – Ofício da Imaculada
• PASTORAL LITÚRGICA
07h00 – Café Partilhado
• PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
19h00 – Missa Solene
• PASTORAL DO DÍZIMO
20h00 – Procissão e Bênção do Santíssimo Sa• E.C.C.
cramento
• GRUTA DO ROSÁRIO
• Haverá quermesse todos os dias após a san2ª NOITE (domingo – 11/08/19)
ta missa.
19h00 – Celebração Eucarística
• Adquira sua camisa da festa e contribua com
a comunidade.
Tema da Noite:
Servir aos irmãos: caminho de santidade
Homenageados: Projeto Solidariedade e Jiu-jitsu
Convidados: Núcleo III:
• PROJETO SOLIDARIEDADE
• PASTORAL UNIVERSITÁRIA
• PASTORAL DA SAÚDE
• APOSTOLADO DA ORAÇÃO
• LEGIÃO DE MARIA
• PASTORAL DA ACOLHIDA
3ª NOITE (segunda-feira – 12/08/19)
19h00 – Celebração Eucarística
Tema da Noite:
Cristo é a medida de vossa santidade (Bento
XVI)
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O QUE É?
Ser mais do que ter é um desejo coletivo de lembrar o quanto a vida é valorosa e o tanto que podemos
fazer uns pelos outros. Com companheirismo e irmandade, a campanha busca mobilizar a cidade, mostrando
que juntos somos sim capazes de transformar realidades, auxiliando dezenas, centenas de famílias a terem
condições de vida mais digna. É com essa ideia que a
Campanha da Solidariedade Ser mais do que ter é lançada pela Paróquia Senhor do Passos.

SER MAIS DO QUETER

A QUEM A
CAMPANHA AJUDA?
Como parte dos eventos missionários, a campanha
busca impulsionar o espírito de solidariedade da comunidade, ao lembrar que sempre podemos fazer mais
pelo próximo. Essa corrente do bem beneficia diretamente e sustenta diversos projetos germinados na Paróquia Senhor dos Passos.
Um deles é o Crer com as mãos, atuante na Comunidade Santa Dulce dos Pobres, que oferece um programa de acolhimento a crianças e adultos, com aulas
de balé, jiu-jitsu, reforço escolar, pilates, auxílio espiritual, além de oficinas de corte e costura, e acompanhamento do crescimento infantil pela Pastoral da
Criança.

Outro projeto apoiado pela campanha é o Centro
Social Monsenhor Jessé. Desde 2010, o centro dedica
cuidado e atenção a moradores de rua, com apoio espiritual, distribuição de alimentação para fornecimento
de cestas básicas para famílias em situação de necessidade, além de ações que visam a higiene pessoal e a
saúde dessas pessoas, como disponibilização de banheiro, lavagem de roupas, distribuição de roupas limpas e kits de higiene, consultas médicas e odontológicas, auxílio nos exames e aquisição de remédios.

COMO VOCÊ PODE
AJUDAR?
Toda essa rede de cuidado e atenção, só é possível
pelas ações voluntárias e por todas as doações que a
Paróquia Senhor dos Passos e cada um dos projetos
recebem diretamente. E você pode ser mais um elo de
solidariedade nessa corrente.
Para integrar o time de marcas e pessoas que
apoiam essa causa, você pode doar roupas e calçados
de todos os tipos e tamanhos, alimentos, produtos de
higiene pessoal, fazer parte da equipe de voluntários e
também realizar doações em dinheiro.

Que tal um abraço apertado,
Um sorriso estampado, a mistura de cor?
Ser novo, ser um recomeço, bem menos o preço e
bem mais o valor?
Ser mais do que ter,
Ser mais do que ter,
Para ter o que dar.
Ser mais do que ter,
Ser mais do que ter
E compartilhar.
Que tal ouvir outra cantiga,
brigar contra briga
e saber que tem voz?
Regar,
Semear no caminho,
esquecer o jeitinho e ser mais um de nós.
Composição: Del Feliz
Registramos nosso agradecimento especial ao cantor
e compositor Del Feliz, pela
generosidade em não só criar a música tema da campanha, mas também por se tornar uma figura de exposição e divulgação da Ser mais do que ter. Muito
obrigado!
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“És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo
nas veias da tua Igreja!”
Igreja é povo de Deus. Povo que vive em comunhão com o Cristo,
especialmente com o Cristo Eucarístico, comungando a mesma fé. Assim
vivemos como Povo de Deus em nossa Paróquia Senhor dos Passos.
Ouvimos falar em Igreja em saída... igreja que se renova... O Papa
Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium 2013, disse: “espero que todas as comunidades se esforcem para empregar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missio-

nária, que não se contente em deixar as coisas como estão”.
Pensando assim, nossa paróquia tem procurado desenvolver ações
que busquem exercer essa “conversão pastoral e missionária”. Mesmo
diante da dificuldade de conseguir “trabalhadores para a messe”, várias
são as atividades realizadas através das suas pastorais, muitas vezes despercebidas pela maioria da comunidade. Vejamos algumas delas:

FORMAÇÃO LITURGICA
“Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará.” Jo 8:32
Na Perspectiva de promover o conhecimento da Verdade e crescimento
na Fé, a Pastoral Litúrgica, está promovendo Encontros de Formação Bíblica, ministrados pelo Padre Francismario Araujo que, com muita competência e sabedoria, tem proporcionado a todos os paroquianos participantes
um crescente conhecimento da Palavra de Deus .
O estudo foi iniciado pela Introdução às Sagradas Escrituras, na sequência à formação deu-se início ao estudo dos Evangelhos, sendo o primeiro
o evangelho de Marcos, em seguida Matheus, João e Lucas, devendo ser
finalizado com o estudo dos Ato dos Apóstolos.
Os encontros estão acontecendo semanalmente, sempre as 20:00h no
CEI e tem contado com expressivo numero de paroquianos, especialmente
aqueles envolvidos nas diversas pastorais.
Margarida Silva
Pastoral Litúrgica

JUVENTUDE PARTICIPATIVA

BAZAR BENEFICENTE

Vivemos um tempo de graça com a atuação da Pastoral da Juventude.
Os jovens estão sempre presentes, seja nos momentos litúrgicos, atuando
nas Missas ou nas diversas atividades promovidas por eles próprios ou na
ajuda a outras pastorais, exercendo a Pastoral de Conjunto. Podemos citar:
na Comunidade Dulce dos Pobres, nos encontros semanais de evangelização, na preparação dos seus Encontros anuais, acolhendo e alimentando
moradores de rua, dentre tantas outras ações que acontecem permanentemente.
No dia de Corpus Christi, a chuva não foi motivo para que vários paroquianos estivessem presentes desde bem cedo na tarefa de ornamentar a
passagem para o Cristo Eucarístico. A Juventude estava lá também, realizando sua tarefa com alegria e entusiasmo, demonstrando compromisso e
principalmente fé.

Ao preparar a realização do 42º Encontro de Casais com Cristo, várias
ações foram realizadas ao longo dos últimos meses, com o objetivo de arrecadar fundos a fim de não serem utilizados os recursos do dízimo.
Assim, muitos paroquianos se envolveram com o funcionamento do
bazar, ao lado da Igreja, durante as Missas da Misericórdia, onde eram vendidos produtos bons por preços acessíveis, sendo bastante aceito pela comunidade.
Tudo isso pode ser traduzido como “conversão pastoral”, como “Igreja
em saída”. É “sangue novo nas veias da nossa Igreja”! São fiéis que não se
contentam em “deixar as coisas como estão”. Que procuram avançar no
caminho, oferecer o serviço e ao mesmo tempo evangelizar e ser evangelizado.
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ENCONTRO
DE
CASAIS COM
CRISTO
Aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de julho, no Centro de Formação e Eventos Ederval Falcão, o 42º Encontro de Casais
com Cristo da nossa Paróquia, com a participação de 34 casais.
O ECC, como é também denominado, é um SERVIÇO da
Igreja para evangelizar a família, primeiro núcleo de inculturação e da evangelização, “Igreja Doméstica” e “santuário da
vida”.
Portanto, não se trata de um final de semana apenas. É um
despertar para que o casal passe a viver intensamente uma vida
familiar cristã, assumindo tarefas na comunidade paroquial,
integrando-se totalmente em pastorais e sendo instrumento
de Deus na Sociedade.
Sejam bem vindos casais! A palavra de ordem é PERSEVERAR! Nunca desanime, coloque Jesus Cristo como seu
modelo de vida e permaneçam na caminhada do Povo de Deus.

Formação Pastoral Catequética
No sábado dia 06 de julho, jovens, crianças
e adultos retomaram seu processo formativo de
preparação para os sacramentos do Batismo,
Eucaristia e Crisma. No mesmo fim de semana,
na manhã do domingo, dia 07, os catequistas
estiveram em retiro, um momento de formação
e oração conduzido pelo Padre Mario, que é o
diretor espiritual da pastoral. Com o tema "A
vida no Espírito", Padre Mario refletiu sobre o
ser catequista, a necessidade da transmissão de

conhecimento juntamente com a experiência,
pois o processo formativo não vem apenas da
doutrinação na fé, mas principalmente do testemunho dado. Foi uma manhã vivida com muita
alegria, cheia de descobertas e aprendizado,
onde os catequistas também aproveitaram o momento para tirar dúvidas com o padre e também
se confraternizar.
Magdalena Nascimento
Pastoral Catequética

PARABÉNS
MONSENHOR LUIZ!
No último dia 20 de julho celebramos a vida do nosso Pároco
Monsenhor Luiz Rodrigues, ele que apesar de viver observando
já estar velho, continua com todo vigor, especialmente na inteligência, na capacidade de anunciar Jesus Cristo e na capacidade
de administrar, o que nos motiva a agradecer a Deus com louvores neste dia e lhe oferecer esses versos de autor desconhecido.

“Fazer aniversário é ter a chance de aprender e
ensinar novas lições,
vivenciar outras, e até suportar velhos problemas.
Sorrir novos motivos e chorar outros,
rezar mais preces e agradecer mais vezes.
Fazer Aniversário é amadurecer um pouco mais
e olhar a vida como uma dádiva de Deus.
É ser grato, estar sempre disposto,
muitas vezes não ser reconhecido,
é ser forte, destemido.
É ser rima, é ser verso,
é ver Deus no universo”.
Parabéns Monsenhor, neste dia tão grandioso!
Que as presenças de Jesus e Maria em sua vida sejam a sua maior recompensa.

Frei Marino
celebrando a
vida
No ultimo dia 09/07 o Frei Marino completou 83 anos de vida.
Como sabemos, ele se encontra com
a saúde fragilizada, sendo amorosamente cuidado pelos religiosos da
Comunidade Gruta do Rosário, no
Papagaio. Ali ele recebe carinho,
oração, companhia, atenção e cuidados muito especiais que em nenhum
outro lugar encontraria. Ali ele sente
a presença de Deus através dos irmãos. O aniversário foi celebrado
em clima de muita alegria, com direito a “parabéns pra você” e velinha para apagar.

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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A Feira de ontem e de hoje: a Feira de Santana
A capa do jornal nos apresenta duas imagens
de Feira de Santana, neste mês em que estamos
homenageando a nossa Padroeira.
Uma, da Av. Senhor dos Passos, quando ainda era possível ter ruas vazias, quase sem veículos, um verdadeiro “Paraíso com o nome de Feira, toda cheia de graça infinita”. Ruas que se
movimentavam, certamente com maior intensidade, quando as futuras professoras saíam da
Escola Normal de Feira de Santana (hoje CUCA)
com destino às suas casas, ou durante as feiras
livres semanais, no centro da cidade.
A outra imagem nos apresenta a Feira de Santana de hoje, a sede da região Metropolitana, com
um visual magnífico, prédios modernos, viadutos... Vista assim, podemos afirmar o que Georgina Erisman escreveu: “Toda cheia de graça infi-

nita, és do norte a princesa altaneira”. Mas...
sabemos que a Feira de Santana moderna traz
consigo muitas divergências entre coisas boas e
coisas desagradáveis.
Por mais que a nossa imaginação queira descrever, as imagens não conseguem traduzir a realidade do ponto de vista humano, seja a de hoje,
da Feira de Santana com aproximadamente 610
mil habitantes, ou a de outrora, com uma população mínima. Os problemas, as dificuldades, as
conquistas, os avanços, são todos próprios de
cada época. Por exemplo: uma época em que não
existia telefone, outra época em que já existia
para alguns, em que uma ligação interurbana era
solicitada à Telefeira através do 101 e a época
atual onde quase todos os habitantes dispõe dessa
tecnologia.

“Ao estranho tu sempre dominas”! Situada
num entroncamento de estradas, Feira de Santana
congrega pessoas dos mais variados e longínquos
rincões. Há os que chegam para trabalhar, praticar o bem, mas há também os que chegam para a
criminalidade.
Voltemos o nosso olhar para Senhora Santana, que se encontra como um farol a iluminar a
Feira de ontem e a Feira de hoje. E fiquemos com
os versos da poetisa:
“De Santana és a filha querida, noite e dia
por ela velada”
Marilene Barreto
PASCOM Paroquial

Festa do Senhor dos Passos chegando!
O Grupo que constitui a Coordenação da Festa
do nosso Patrono, sob a liderança do casal André e Daniela Betin, juntamente com o pároco
Monsenhor Luiz Rodrigues, vem se reunindo há
muito tempo nos preparativos para a Festa do Senhor dos Passos, que este ano tem como tema BATIZADOS E ENVIADOS. O setenário acontece nos
dias 22 a 28 e a Festa no domingo dia 29 de setembro próximo.
A camisa já está pronta, por sinal muito bonita,
e em breve estará à venda. Dentro de alguns dias
certamente já começaremos a ver pessoas fazendo uso da mesma, divulgando a Festa como “Batizados e Enviados”.
Mais uma vez a comunidade paroquial se une em oração e serviço, com o objetivo de louvar
Jesus Cristo, o Senhor dos Passos. Vários são os grupos de trabalho envolvidos nessa grandiosa
tarefa, lembrando que qualquer paroquiano que desejar pode se colocar à serviço, porque como
sabemos a messe é grande e os operários são poucos.
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JULHO: MÊS DO DÍZIMO
É comum, nos dias atuais, a instituição de
“dia”... “semana”... “mês”... com o objetivo de
despertar o povo para determinada ação que deveria ser uma atitude tão rotineira quanto necessária. Exemplo: outubro rosa (cuidados para a
prevenção do câncer de mama) novembro azul
(para a prevenção do câncer de próstata), semana
do trânsito (cuidados para evitar acidentes)... Dia
D da vacina tal... tudo isso para lembrar o que
deveria ser obrigação de todos.
Assim, a nossa paróquia, seguindo o que
acontece na Arquidiocese, definiu o mês de julho
como o Mês do Dízimo, como uma forma de
agradecer aos que são dizimistas e contribuem
para o funcionamento da igreja e, ao mesmo tempo, despertar aqueles que ainda não se conscientizaram dessa necessidade de ser um colaborador da igreja que participa e comunga a sua fé.
Sabemos que a Igreja não dispõe de uma fon-

te de renda para a sua manutenção. Não dispõe de
nenhum tipo de provento. Por isso é necessário
que os seus fiéis, cumprindo um preceito bíblico,
sejam colaboradores (dizimistas) para que a
Igreja possa arcar com as despesas necessárias ao
seu funcionamento.
Muitos encontram várias alegações para justificar a sua não adesão ao dízimo. Os que são dizimistas, no entanto, encaram esse compromisso
com tanta naturalidade, da mesma forma como
quitam seus boletos e recibos para a sua manutenção e da sua casa. Com uma diferença! O dízimo não é pagamento. É a devolução a Deus, de
uma parte do que se recebe com a permissão
Dele.
O dízimo partilhado com generosidade, enriquece quem dá e fortalece a união entre a comunidade.

Demonstrativo Financeiro Junho 2019
Ingresso

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

28.013,00

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

20.120,35

Reembolso do plano de saúde dependentes dos funcionários
Batistério 12(doze)

154,50
360,00

Patrocínio do Jornal Nosso Passos
outros

1.040,00
85,00

Ingresso total do mês

49.772,85

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

6.248,56

Salários+Férias (Funcionários)

8.662,87

Recisaão funcionário

5.475,97

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.473,67

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

3.681,31

Combustível carros paroquiais

758,50

Previna Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios Casa Padres

566,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

937,32

Tarifa bancaria+despesas boleto dizimistas

467,20

Manutenção Ar condicionados Igreja Senhor dos Passos
Consórcio Arquidiocesano - 28°/30 parcela
Aluguel de andaimes (Reforma Igreja Senhor dos passos)
Seguro carro paroquial
Outros

580,00
1.000,00
450,00
229,44
563,60

Total

31.094,44
Dispêndio - Estrutura Religiosa

Eis a Capela! Mais um local de oração!

Residência Paroquial

1.283,10

Côngrua dos Sacerdotes

5.799,40

Seminarista - ajuda de custo
Plano de saúde dos Sacerdotes

500,00
1.614,23

INSS padres

399,20

Imposto da Receita Federal (Darf)

188,60

Total

9.784,53
Dispêndio - Dimensão Pastoral

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

7220,00

Material Liturgia

1.014,00

Pascom ( Jornal Nossos Passos )

2.730,00

Pastoral da Criança

100,00

Total

11.064,00
Dispêndio - Dimensão Social

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

3.590,25
386,46
290,90

Apoio ao Centro Social Mons. Jessé

1.000,00

Total

5.267,61

Total do Dispêndio Paroquial

57.210,58

Total dos Ingressos

49.772,85

Saldo paroquial Junho

-7.437,73

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

11.295,77

Despesas :
Despesas /manutenção
Salário dos Funcionários

Após sete meses de trabalho, foi concluída
a Capela do Centro de Formação e Eventos
Ederval Falcão, que faz parte das reformas e
várias intervenções que vem sendo feitas ao
longo dos últimos anos naquele equipamento.
A Capela fica interligada ao salão de eventos, porém com entrada independente. Tem
capacidade para aproximadamente 120 pessoas, podendo ser utilizada durante os eventos
religiosos católicos que acontecem naquele
local, especialmente os da nossa paróquia.
Um empreendimento da ordem de cinquenta mil reais, com recursos oriundos do

Forró do Periquito, contando com a arquitetura e acompanhamento de toda obra pelos paroquianos Kenedy Cupertino e Roberto Aquino, com assessoria de Daniela Barros e Rita
Smarçaro e a supervisão e assessoria litúrgica
do Padre Francismário.
Mais uma obra de evangelização da nossa
paróquia, graças ao esforço e abnegação de
alguns paroquianos que se dedicam incansavelmente. Que o Senhor dos Passos os recompense com bênçãos e nos conceda o privilégio
de utilizar aquele santo lugar de oração por
muitos anos.

341,40
1.200,05

Embasa -

138,15

Coelba

423,51

Serviço de vigilancia-Previna

406,00

Construção da Capela 2ª parcela do Granito

2.848,00

Total despesas

5.357,11

Saldo do Centro de Formação

5.938,66

Saldo Paroquial mês de Junho

-7.437,73

saldo do Centro de Formação mês de Junho
Saldo da Paroquia mês de Junho

5.938,66
-1.499,07

Forró do Periquito 2019
Saldo do Forró do Periquito 2019

R$ 112.874,34

Centro Social Monsehor jesse

(12.000,00)

Construção da capela do Centro de Formação e eventos Ederval Falção

(50.000,00)

Projeto CRER C/AS MÃOS

(10.000,00)

Cúria arquidiocesana
Manutenção da Paróquia Senhor dos Passos

(4.087,40)
R$ 36.786,94
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ANIVERSARIANTES ENTRE 01/08 e 31/08/2019

CALENDÁRIO
PAROQUIAL - AGOSTO
“Bendita és tu entre as mulheres
14 - oNoite
Adoradoras
e bendito
frutodas
doFamílias
teu ventre”
(Lc 1,42)

02-04 - Despertar
03-04 - Encontro de Pais e Padrinhos
05 - Reunião do Conselho Pastoral
09 - Reunião do Conselho Econômico
10-13 - Tríduo e Festa da Beata Dulce dos
Pobres
11 - Dia dos Pais
11-17 - Semana da Família

16-18 - Seminário da Família
23-25 - Redescoberta
25-31 - Jornada Bíblico-Catequética
24 - Formação com os Pais da Catequese
27 - Aniversário Natalício de Dom Itamar
Vian
31 - Encerramento do mês Vocacional

Este Jornal é uma publicação mensal
da Paróquia Senhor dos Passos,
com o objetivo de evangelizar
e divulgar as ações paroquiais.
Secretaria: Igreja Senhor dos Passos
E-mail: secretaria@paroquiasenhordospassos.com.br
Pároco:
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Vigário:
Pe. Francismário de Araujo Soares
Estágio Pastoral:
Seminarista Elielson de Jesus Carmo
Coordenação da PASCOM:
Mário Ribeiro Filho
Jornal Nossos Passos:
Mons. Luiz Rodrigues; Pe. Francismario Soares; Marilene Barreto; Magdalena Nascimento;
Mário Ribeiro Filho; Vanessa Testa.

Tel.: (75) 3623-1347

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

TIRAGEM 3000 EXEMPLARES
Diagramação:
Kleber Libertador
75 99207-5069

Impressão:

01/08 Comunidade Gruta do Rosário da Virgem Santa
01/08 Maria Antonia Matos
01/08 Marivaldo Passos
01/08 Rogerio dos Santos Melo
01/08 Vera Bittencourt Telles
02/08 Daniela Zaneti Betin
02/08 Elisangela da Silva Barbosa
02/08 José Santana de Oliveira
02/08 Paulo Oliveira da Conceição
03/08 Flazia Carvalho Gouberto
04/08 Ana Maria Matos de Sá
04/08 Aneth Silva dos Santos
04/08 Emerson Barros Caldas
04/08 Marizete Moreira dos Santos
04/08 Xislene Ramos de Souza
05/08 Hedna da Silva Giacomose
06/08 Leandro Oliveira Barbosa
06/08 Luciano Oliveira Gusmão
06/08 Maria Perpétua Vasconcelos Figueiredo
06/08 Mario Ribeiro Sousa Filho
06/08 Nelito Silva de Araujo
06/08 Roque Marques
07/08 Ana Maria Assis Isaias
07/08 Carlos Eduardo Queiroz de Oliveira
07/08 Daniela Cardoso Farias
08/08 Euvaldo Figueredo
09/08 Ivanete Cardoso dos Santos
09/08 Mariluce B. dos Santos
10/08 Deuzinha Barreto Guimarães
10/08 Geisa de Oliveira Tavares
10/08 Helenita Simões de Santana
10/08 Mario Sergio dos Santos Gomes
10/08 Romão Gramacho Falcão do Vale
11/08 Hildete Andrade de Jesus
12/08 Sayonara Araujo Figueredo
12/08 Tiago Carneiro de Almeida
13/08 Luiz Ivan dos Santos Silva
13/08 Waldelice Alves Ribeiro
14/08 Maria de Fatima Dias dos Santos
14/08 Paulo Antonio Andrade
14/08 Rozete Salustiana Evangelista
15/08 Anete Rodrigues do Monte

15/08 Maria Lourdes Trabuco Lima
15/08 Silvio Roberto Medeiros Boaventura
16/08 Roquelina Matos Costa
17/08 Antonia de Oliveira Alves
17/08 Cacilda Ferreira dos Santos
17/08 José Ângelo Leite Pinto
19/08 Antonio Cézar Brandão Alves
19/08 Ivete de Oliveira Santos
19/08 Luiz Carlos Almeida Santos
19/08 Regina Angelica L. de Jesus Alves
20/08 Valdirene da Silva Santos
21/08 Ana Carolina das Neves
21/08 Marilande Batista Cardoso
21/08 Rosali dos Santos Melo
22/08 Erica dos Santos Moura
22/08 Sueli Mesquita Souza
22/08 Valdemira Alves de Almeida
23/08 Diná Rodrigues Peixoto
23/08 Josefa Guimarães Barreto
23/08 Klaudir dos Santos Cerqueira
23/08 Noélia Queiroz de Oliveira
24/08 Maria do Carmo Barbosa Gomes
25/08 Arthur Betim
25/08 Elenice Pires Carvalho
25/08 Elvira Moreira das Neves
25/08 Francisca dos Santos Carneiro
25/08 Marinildes Ribeiro da Silva
25/08 Ricardo Chilazi Gidi
27/08 Ivone Lima Oliveira dos Santos
27/08 Nadja Maria da Silva Almeida
27/08 Pamella Kelly Costa Martins
28/08 Doralice Lourdes de Souza G. Azevedo
28/08 Jaqueline Gonçalves de Almeida
28/08 Marlene Jesus Pereira Rosa
29/08 Daiana Araujo Estrela
29/08 Rita de Cassia F. Barbosa
30/08 Aian da Silva Boaventura
30/08 Maria da Conceição S. do Nascimento
30/08 Rozilda da Silva Ferreira
31/08 Inês de Carvalho
31/08 Laurentina Teles Gonzaga
31/08 Misael Souza Freitas

RELATÓRIO DO DÍZIMO – JUNHO - 2019
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES – 456
VALOR TOTAL – 28.038,00
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes – 319
Valor total – 18.881,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 116
Valor total – 6.352,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (06) = 280,00
Boleto Bancário CAIXA– (09) = 925,00
Depósito em Banco Bradesco(06 ) = 1.600,00
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Página da Saúde

Pastoral da Saúde

Porque dormir é tão importante?
Passamos cerca de um terço de nossa vida dormindo.
Dormir bem é essencial não apenas para ficarmos acordados
no dia seguinte, mas para mantermo-nos saudáveis, com melhor qualidade de vida e até aumento da longevidade. Os médicos sabem que o processo do sono é regido por um relógio
biológico ajustado em um ciclo de 24 horas. Os ponteiros
desse mecanismo são moldados geneticamente e sua sincronia depende de fatores externos, como iluminação, ruídos,
odores, hábitos, tipos de colchões, vida social, etc.
A principal peça dessa engrenagem é a melatonina –
hormônio produzido no cérebro pela glândula pineal. Ele começa a ser secretado assim que o sol se põe, como um aviso
para o organismo se preparar para “dormir”.
Em 1953, descobriu-se a existência de uma fase de sono
profundo, justamente quando sonhamos. A novidade foi batizada de REM (Rapid Eyes Moviment – Movimento Rápido
dos Olhos). Hoje, os cientistas já sabem que o sono se divide
em cinco fases, repetidas em ciclos, durante a noite.

AS 5 FASES DO SONO
Fase 1- É a fase do adormecimento. Essa fase pode durar
de alguns instantes até 15 minutos e ocupa de 3% a 5% da
noite de sono. Funciona como uma espécie de zona de transição entre estar acordado e dormindo. Se for acordada nessa
fase, a pessoa reagirá rapidamente, negando que estava dormindo.
Fase 2 – É a fase de um sono mais leve. Essa fase ocupa
a metade do tempo total do sono, durando cerca de 20 minutos cada ciclo. Nessa fase, a pessoa cruza definitivamente o
limite entre estar acordada e dormindo. Se alguém levantar
suavemente a pálpebra de uma pessoa nessa fase do sono, ela
não acordará. Os olhos já não respondem a um estímulo.
Fase 3- O corpo começa a entrar no sono profundo. É
uma fase rápida. Corresponde a uma média de 5% do tempo
de sono.
Fase 4-É o sono profundo, onde o corpo se recupera do
cansaço diário. Essa fase é fundamental para a liberação de
hormônios ligados ao crescimento e para a recuperação de
células e órgãos. Dura cerca de 55 minutos, não mais que
20% da noite. A pessoa fica totalmente inconsciente. Está tão
fora do mundo que nem uma tempestade poderá acordá-la.
Fase 5-A atividade cerebral está a pleno vapor e desencadeia o processo de formação dos sonhos. É o momento em
que o cérebro faz uma espécie de faxina geral na memória.
Fixa as informações importantes captadas durante o dia e descarta os dados inúteis. REM é a fase dos sonhos. Se a pessoa
for acordada aí, provavelmente, recordará fragmentos de suas
fantasias. Depois de 10 minutos de REM, volta-se a descer às
fases de sono quieto.
Nas primeiras horas da noite, predominam as fases III
e IV. Pela manhã, percorre-se de quatro a cinco vezes o circuito do sono completo

QUAL A QUANTIDADE DE SONO
NECESSÁRIA?
Não há uma fórmula para definir qual deveria ser a duração adequada de um bom sono noturno. Acreditar que todas
as pessoas necessitam da mesma qualidade de sono é tão absurdo quanto crer que cada uma deva ingerir a mesma quantidade de alimentos todos os dias. Podemos supor que sete horas e meia seja uma média adequada. Sem dúvidas, podemos
afirmar que só uma ou duas pessoas em cem sintam-se bem
com um sono de cinco horas ou somente uma pequena minoria precisa do dobro.

MAIS IDADE, MENOS SONO
O envelhecimento torna o sono mais leve. Os idosos
despertam ao ouvir qualquer ruído um pouco mais alto. Adormecer novamente também se torna mais difícil. Os resultados

dessas características são déficits de sono que
acabam compensados, às vezes, involuntariamente com cochilos no decorrer do dia. Somando
o total de horas de sono, eles acabam dormindo a
mesma quantidade de quando eram mais novos.
Essas mudanças estão relacionadas a modificações na produção e secreção de hormônios, como
a cortisona e a melatonina, e às alterações na temperatura do corpo. Na terceira idade, o sono profundo e o sono REM ocorrem em menor quantidade, tornando os idosos mais propensos ao
despertar noturno

DICAS PARA UM SONO
REVIGORANTE
- Faça exercícios regularmente. Com mais de vinte ou
trinta minutos diários de caminhada, jogging, natação, bicicleta ou a prática de algum esporte 3 vezes por semana, você
alcançará sua meta de chegar à cama relaxado, tanto física
quanto mentalmente. O melhor momento para realizar exercícios que beneficiem um bom sono noturno é pela manhã.
- Cuidado com os estimulantes. Os amantes do café,
chá, chocolate e refrigerantes devem saber que os efeitos dos
estimulantes desses produtos, consumidos em excesso, continuam presentes de duas até quatro horas depois da ingestão.
Ao ingerir substâncias que contenham estimulantes, ao final
da tarde ou durante a noite, contribui-se para a diminuição do
sono”.
- Beba com moderação . Embora o álcool seja o mais
antigo e mais popular sinônimo do sono, deve-se ter cuidado
com a quantidade e com o horário em que é ingerido. Muito
álcool no jantar provocará uma falsa ideia de sono melhor.
Dorme-se mais precocemente, mas diminui a quantidade de
sono profundo.
- Busque qualidade e não quantidade. Seis horas de sono
profundo podem fazer com que você se sinta melhor do que
oito horas de sono leve e interrompido. Não se deve dormir
mais do que o necessário.
- Não fume. A nicotina é ainda
mais estimulante do que a cafeína.
Os fumantes têm dificuldades para
dormir, despertam com facilidade e
têm fases do sono profundo mais
curtas.
- Mantenha horários regulares .
Trate de levantar-se sempre na mesma hora, não importando a hora em
que tenha ido deitar-se.
- Se você tem problemas para
dormir à noite, não durma à tarde.
Muitas pessoas têm inclinação natural a tirar uma soneca após o almoço
. Cuidado para não dormir demais ...
- Deixe suas preocupações e
planos para outro momento. Antes
de deitar-se escreva uma lista de
coisas que deverá fazer ou seus planos para o dia seguinte. Se seguir
discutindo com eles e mentalizando-os, não irá resolvê-los nem con-

seguirá relaxar.
- Não se deite após ter comido em excesso ou sem ter
comido. Se comer muito antes de se deitar, obrigará o sistema
digestivo a trabalhar demais, além de aumentar a chance de
refluxo. Por outro lado, se estiver fazendo dieta, não durma
sem comer algo de baixa caloria.
- Desenvolva um ritual de sono . As crianças lêem ou
escutam histórias e rezam suas orações antes de dormir. Você
pode escolher seu ritual: escutar alguma música, relaxar os
músculos, tomar uma ducha ou ler um livro. O importante é
que deve ser repetido todas as noites.
- Ambiente agradável. Um ambiente agradável é fundamental. Deixe o quarto bem escuro, evite lugares barulhentos
e, se possível, regule a temperatura. É fundamental um bom
colchão, assim como bons travesseiros e roupas de cama.
- Atividades na cama . Evite ler, falar ao telefone, trabalhar ou comer na cama. Ela não deve ser associada a outras
atividades além de dormir e sexo. Isso garantirá um ato mecânico a seu organismo
- Relaxamento muscular. Atos como banho quente (preferencialmente de banheira), sauna, alongamentos e massagens relaxam os músculos, o que ajuda bastante o sono durante a noite. É preferível que sejam feitos pouco tempo antes de
deitar-se.
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Dia Nacional da Saúde

O Dia Nacional da Saúde é celebrado anualmente em 5 de agosto no Brasil. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade
brasileira sobre a importância da educação sanitária, despertando na
população o valor da saúde e dos cuidados para com ela.

Origem do Dia Nacional da Saúde
O Dia Nacional da Saúde foi oficializado e inserido no calendário oficial brasileiro através do Decreto de Lei nº 5.352, de 8 de
novembro 1967, do Ministério da Saúde e da Educação e Cultura.
O dia 5 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia Nacional da
Saúde por ser a data de nascimento do sanitarista Oswaldo da Cruz,
um importante personagem na história do combate e erradicação
das epidemias da peste, febre amarela e varíola no Brasil, no começo do século XX. Oswaldo da Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872
e foi responsável pela criação do Instituto Soroterápico Federal
(atualmente conhecido como Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ)
e da fundação da Academia Brasileira de Ciências.
O Dia Nacional da Saúde serve para lembrarmos que ainda há
muito para ser conquistado nesse certame, mas que não faltam inspirações e motivos para os profissionais de saúde seguirem em frente!

1º a 7 de agosto

SEMANA MUNDIAL DE
ALEITAMENTO MATERNO
Desde sua criação em
1948 que a Organização
Mundial de Saúde – OMS
tem entre suas ações aquelas
voltadas a saúde da criança,
devido a grande preocupação
com a mortalidade infantil.
Em 1990, de um encontro organizado pela OMS e UNICEF resultou um documento
adotado por organizações governamentais e não governamentais, assim como, por
defensores da amamentação
de vários países, entre eles o
Brasil. Chamado “Declaração de Innocenti” apresentou
quatro objetivos operacionais:
• Estabelecer um comitê
nacional de coordenação da amamentação;
• Implementar os “10 passos para o sucesso da amamentação” em todas as maternidades;
• Implementar o Código Internacional
de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno e todas as resoluções relevantes
da Assembléia Mundial de Saúde;
• Adotar legislação que proteja a mulher
que amamenta no trabalho.
Com o objetivo de seguir os compromissos assumidos pelos países com a assinatura do documento, foi fundada em 1991
a Aliança Mundial de Ação pró-Amamentação – WABA. Essa Organização criou no
ano de 1992 a Semana Mundial de Aleitamento Materno, para promover as metas da
“Declaração de Innocenti”.
No Brasil, o Ministério da Saúde coordena a Semana Mundial de Aleitamento
Materno desde 1999. Sendo responsável
pela adaptação do tema para o nosso País e
elaboração e distribuição de cartaz e folder.
Tem o apoio de Organismos Internacionais,
Secretarias de Saúde Estaduais e Munici-

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla acontece todos os anos durante
o período de 21 a 28 de agosto. O objetivo da Semana
Nacional é abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão.
Com base no tema: "Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas
públicas" a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2018 vem para reafirmar no contexto desse Movimento, a importância da
participação da família, em todos os processos de vida se seus filhos. seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação, e demais projetos como na gestão das Apaes.
Em 2017 foi sancionada a Lei 13.585 de 26 de dezembro de 2017, que institui a Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla nos dias 21 a 28 de agosto.

pais, Rede Brasileira de Bancos de Leite
Humano, Hospitais Amigos da Criança, Sociedades de Classe e ONGs.
Programada para os dias 1º a 7 de agosto, a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) terá como tema “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação.
Hoje e no futuro!”. O tema da iniciativa tem
o objetivo de enfatizar a importância do envolvimento de todos os familiares próximos, e não apenas da mãe, para que seja
possível o aleitamento materno exclusivo
nos primeiros seis meses de vida e de forma
completamente até os dois anos de idade.
O foco é informar as pessoas sobre os
vínculos entre proteção social parental com
igualdade de gênero e amamentação; vincular iniciativas de apoio à maternidade/
paternidade e normas/leis sociais com
igualdade de gênero em todos os níveis
para apoiar a amamentação; envolver-se
com indivíduos e organizações para um
maior impacto; e mobilizar a sociedade
para ampliar a proteção social parental com
igualdade de gênero para apoiar e promover
a amamentação.

