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Editorial

Magnanimidade
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Há pouco encerramos a 23ª. festa do nosso Patrono o Senhor dos Passos. Uma oportunidade ímpar para que os inúmeros cristãos-católicos que
mourejam nessa cidade de Feira de Santana refletissem sobre a beleza da nossa fé e a importância
da iniciação cristã. Entre uma e outra reflexões vivenciamos a pedagogia catequética, a força do kerigma batismal, a unção crismal, a harmonia conjugal experienciada pela família temente a Deus, a
vocação ao serviço nos diversos ministérios cristãos... enfim, uma saudável mistagogia na oralidade dos nossos mestres, plasmada pela sonoridade
dos nossos cânticos litúrgicos, entoados por pessoas que louvam a Deus com amor e gratidão.
Celebrar a fé é revisitar a história, contemplar
a Tradição e prospectar o telos da missão, se é que
isto é possível em meio a tantas limitações que a
natureza e as realidades terrenas nos impõem.
Mas, como tudo é possível àquele que crê, não tememos essas limitações haja vista sabermos que,
quando somos fracos é que somos fortes, pois o
Senhor, o justo Juiz nos dará sempre a Sua Graça.
E a graça de Deus é força para o crente.
Pois bem, durante esses momentos celebrativos (parenéticos e kerigmáticos) algo esteve sempre presente em todos nós que é a tomada de consciência da nossa responsabilidade como cristãos
que sinceramente desejam seguir a Cristo, o Senhor dos nossos passos. Assim, demos início à já
inquietante campanha SER MAIS DO QUE TER,
brotada no seio do projeto “Crer com as mãos” que
esta Paróquia há anos desenvolve na comunidade
Dulce dos Pobres, no bairro 7 de setembro.
Crer com as mãos é um apelo que a Igreja fez
à humanidade após o Concílio Vaticano II nas palavras do Papa S. Paulo VI que insistia em dizer
que os homens hoje gostam muito de ouvir os mestres, mas muito mais os apreciarão se virem as suas
obras. Destarte, a Paróquia Senhor dos Passos,
atenta aos clamores do Povo de Deus que sente
fome e sede de justiça e de pão, está buscando dar
uma resposta a tantos anseios do homem, imagem
de Deus. Para tanto, faz-se necessário tão somente
que cada um de nós a quem Deus tudo dá, não nos
tornemos mesquinhos, mas sejamos magnânimos,
a fim de que levemos outros homens a olharem os
seus semelhantes como alguém próximo a si e não
uma idéia distante, um objeto de manipulações
ideológicas. Magnanimidade é uma palavra formada por dois termos latinos (magna e animus = alma
grande, espírito grande, coração grande...) que nos
incita a termos um olhar misericordioso para com
o nosso semelhante. Feira de Santana é grande demais para se apequenar na mesquinhez do ter; queremo-la grande na virtude do ser! Sejamos mais, e,
com certeza, outros serão melhores e terão o mínimo indispensável, coerente com sua dignidade de
filhos de Deus.
Doravante, estou convocando a todos os homens e mulheres de boa vontade, aos moços e moças, pequenos e simples a que demos as mãos e
partamos para a batalha da solidariedade com a
couraça da fé e o selo da esperança, a fim de que a
terceira virtude teologal (a caridade) seja uma realidade nessas terras de Santa Ana que, não obstante
certos desvios históricos, segue e continuará seguindo os passos do Senhor, aquele que nada tira
de nós, mas que tudo nos dá.

A Campanha SER MAIS DO QUE TER, já lançada em nossa paróquia, vem sendo conduzida por
um grupo de paroquianos sob a coordenação do casal Alexandre e Camila, com o objetivo de “suscitar
o espírito de solidariedade na comunidade feirense”
e pretende atender, inicialmente, duas ações: o Projeto “Crer com as Mãos” da comunidade Dulce dos
Pobres e o Centro Social Monsenhor Jessé.
Dentro da Campanha, vai acontecer a I SEMANA DA SOLIDARIEDADE, nos dias 21 a 27 de
outubro, com lançamento a ser realizado durante a

Missa da Misericórdia do dia 17 de outubro.
Com esse evento, a Paróquia Senhor dos Passos
extrapola os muros geográficos e além de envolver
várias outras paróquias, quer alcançar toda a população de Feira de Santana, por considerar que a solidariedade não tem limites.
Veja a programação completa e se organize para
fazer parte desse grandioso momento ao qual nosso
pároco Monsenhor Luiz Rodrigues vem denominando de MAGNANIMIDADE e SOLIDARIEDADE.

AÇÃO DE SOLIDARIEDADE NAS PARÓQUIAS
Algumas paróquias funcionarão como acolhedoras para a realização de um “DIA SOLIDÁRIO” onde instituições de educação, formação e serviços, além de empresas e voluntários, disponibilizarão gratuitamente servidos de saúde e cidadania em diversas comunidades.

Dia 22/10/19 (terça-feira)
Paróquia acolhedora: Senhora Santana (Catedral)
Pároco anfitrião: Arivaldo Aragão Vitória
Instituições envolvidas: FAMAM / Clínica Dr. SAÚDE

Dia 23/10/19 (quarta-feira)
Paróquia acolhedora: Cristo Redentor – JOMAFA
Pároco anfitrião: Gerson Figueiredo
Instituições envolvidas: FAT e SENAC

Dia 24/10/19 (quinta-feira)
Paróquia acolhedora: Senhor do Bonfim (Cruzeiro)
Pároco anfitrião: Pedro Moraes Junior
Instituições envolvidas: FTC / SESI / Clínica AMO

Dia 25/10/19 (sexta-feira)
Paróquia acolhedora: N. Sra. Aparecida (Feira IX)
Pároco anfitrião: Evangevaldo Almeida
Instituições envolvidas: UNIFACS/ SENAC / Clínica
GBO

Dia 26/10/19 (sábado)
Paróquia acolhedora: N. Sra. Perpétuo Socorro
(Tomba)
Pároco anfitrião: Jorge Ribeiro de Souza
Instituições envolvidas: UNEF / FAN /SESC
Nos dias 22, 23 e 24, a Paróquia Senhor dos Passos
estará realizando o seu “Dia Solidário” no estacionamento ao lado da Prefeitura, tendo como instituição envolvida a Secretaria Municipal de Saúde e a
Universidade Estadual de Feira de Santana.

I SIMPÓSIO DE SOLIDARIEDADE
DE FEIRA DE SANTANA (I SIMSOFS)
Tema: Deus cria para salvar e a você cabe cuidar: pare,
reflita e seja solidário!
Objetivo: pensar, suscitar e propor solidariedade na
realidade de Feira de Santana.
Dias 22, 23 e 24 de outubro
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Auditório do Colégio Padre Ovídio

CAMINHADA DA SOLIDARIEDADE
Dia 27 de outubro (domingo)
7h – Missa de envio - Capela Nossa Senhora da Piedade
8h – alongamento
8:h30 – Saída da Caminhada
9h30 – aula de Pilates
10h – encerramento da Semana da Solidariedade
Participação Especial: Show de Del Feliz
Local: Estacionamento ao lado da Prefeitura.

GINCANA ESCOLA SOLIDÁRIA
Iniciada desde 16 de setembro, a gincana está
acontecendo em algumas escolas parceiras e
deve culminar com duas provas: a primeira com
arrecadação de alimentos específicos não perecíveis e produtos de higiene e a segunda prova será
a divulgação da Campanha “Ser Mais do Que
ter”. Uma comissão julgadora irá atuar, na forma
do regulamento específico. As Escolas que aderiram à Gincana são: Escola Castro Alves, João
Paulo I, Colégio Nobre, Acesso,Thaiane Pinheiro, Super Star e CEEP.
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DOMINGO – 22 DE SETEMBRO
AS CRIANÇAS DÃO INICIO À FESTA DO SENHOR DOS PASSOS

Uma experiência que certamente irá permanecer. A Missa das crianças
aconteceu às dez horas, marcando o início da Festa do Senhor dos Passos
2019. A imagem traduz quão grandioso foi aquele momento. Padre Francismário presidiu a celebração, cuja liturgia, como sempre acontece, foi totalmente conduzida pelas crianças, preparadas que são, durante todo o ano,
pela Pastoral Catequética. Tudo contribuiu: a beleza do ambiente... a espon-

taneidade e alegria das crianças... o coral Anjinhos do Senhor... leituras
proferidas pelas crianças... a riqueza da homilia acompanhada por elas ao
redor do Padre Francismário. Eis a verdadeira Iniciação Cristã!
“... o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas” (Mt
19,14)

SEJAMOS LUZ

Uma outra novidade na abertura da Festa do Senhor dos Passos deste
ano. O lançamento do Livro Sejamos Luz, contendo artigos, homilias e
reflexões, além de um resumo da biografia do Monsenhor Luiz Rodrigues,
que aconteceu às 18:30, antecedendo o início da primeira noite do setenário. O Arcebispo Metropolitano Dom Zanoni Castro destacou a importância de se preservar a história através dos escritos e louvou as iniciativas das
igrejas católicas, em especial da Igreja Senhor dos Passos, pelos projetos
sociais que vem desenvolvendo.

José Ângelo Pinto, o idealizador do
livro, também falou sobre a iniciativa e agradeceu aos paroquianos
parceiros que financiaram a publicação, cujos recursos oriundos da
venda serão destinados à Campanha “Ser mais do que ter”.
Monsenhor Luiz Rodrigues estava visivelmente feliz. Muitos paroquianos, vários amigos, familiares,
diversos sacerdotes, inclusive de outras cidades, estavam presentes.
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DOMINGO – 22 DE SETEMBRO
“Igreja, escola de fé”

Pregador: Dom Itamar Vian
Arcebispo emérito de Feira de Santana
No cortejo que introduz o tema da noite, muitos jovens caracterizados:
Senhor dos Passos, Santa Dulce dos Pobres, o pergaminho contendo os dez
mandamentos, famílias (Povo Hebreu), levando cestos com trigo, pães leite
e mel. Foram homenageados o Apostolado da Oração, Legião de Maria,

Conselho Econômico, Comunidades Nossa Senhora da Piedade e Santa
Dulce dos Pobres e PASCOM.
Em sua pregação, Dom Itamar destacou a necessidade do homem saber
utilizar bem o dinheiro, sem colocá-lo acima de Deus, observando que o
mesmo dinheiro que é utilizado para o seu sustento e para ajudar ao próximo, também serve para destruir o homem. Alertou que sem valores, sem
Deus para preencher o coração, o homem terá uma vida vazia, sem rumo.

SEGUNDA-FEIRA - 23 DE SETEMBRO
“A catequese cristã: o ecoar de um anúncio”

Pregadora: Profa. Zannety Conceição Souza
A beleza do cortejo com a entronização do tema culminou com a suavidade da pregadora da noite, a paroquiana e Catequista Zannety. A figura de
Maria, como a primeira catequista, juntamente com crianças e jovens com
símbolos da Catequese, representou a Pastoral Catequética, Crisma e Coroinhas, homenageados da noite, além das paróquias Senhor dos Bonfim
(Cruzeiro), Nossa Senhora Aparecida (Feira IX) e Santíssima Trindade
(Feira X).

De maneira clara, Zannety mostrou que a Catequese é um contínuo
trabalho para a missão e não apenas uma preparação para os sacramentos do
Batismo, 1ª. Eucaristia e Crisma. Utilizando-se de uma série de questionamentos ela conduziu a assembleia a refletir sobre como tem sido a nossa
vida depois do encontro com Jesus. E deixou claro que, estar perto de Deus
exige um fazer ecoar a Sua Palavra ao mundo, a começar pela nossa casa,
nossa família.
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TERÇA-FEIRA - 24 DE SETEMBRO
“O batismo cristão: início de uma caminhada”

Pregador: Padre Luciano Santos – Pároco de Coração de Maria
Um conjunto harmonioso compôs a entrada apresentando o tema da
noite com jovens caracterizados de João Batista, do próprio Jesus, os símbolos do batismo e família com criança. Foram homenageadas a Pastoral
do Batismo, Catecumenato Batismal, Gruta Nossa Senhora do Rosário e as
paróquias Santíssimo Coração de Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Tomba), Sagrado Coração de Jesus (Pedrão) e São Francisco de Assis (Gabriela).

O Pregador, Padre Luciano Santos, apresentou uma belíssima reflexão
sobre o Batismo Cristão, o primeiro de todos os sacramentos, instituído
pelo próprio Cristo quando se deixou ser batizado. Configurado a Cristo
pelo batismo, todo cristão é chamado a viver cultivando a santidade, a alegria, a esperança, o amor e a humildade e deve enfrentar o desafio de ser
luz, testemunha e anunciador do Cristo. Disse que muitas vezes o cristão
não se dá conta da grandiosidade que é a graça recebida pelo batismo e vive
buscando em coisas que não satisfaz. E ressaltou: “devemos ser santuário
de vida porque como batizados o Cristo mora em nós”.

QUARTA-FEIRA - 25 DE SETEMBRO
“O compromisso do cristão”

Pregador: Padre Paulo Tarso – Pároco de Santo Estêvão
Na quarta noite o cortejo de apresentação do tema foi composto por jovens conduzindo os dons do Espírito Santo sendo homenageados os Crismandos, a Pastoral Litúrgica, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, Pastoral do Dízimo e as paróquias de Santo Estêvão,
Nossa Senhora de Lourdes (Ipecaetá), Santa Clara (Panorama) e Nossa
Senhora das Graças (Cidade Nova).

Em sua pregação, Padre Paulo voltou o seu olhar para a história da Igreja, dos primeiros séculos, para mostrar que o compromisso do cristão com
o Reino de Deus existe desde antes de Cristo e que nós hoje, como caminheiros, descendentes de Abraão, continuamos a viver esse mesmo compromisso, porém com outra realidade. Relembrou os mártires, que pelo compromisso com o Cristo se deixaram ser sacrificados e disse que nesse
contexto histórico, a Festa do Senhor dos Passos é fruto da semente da fé
lançada ao longo dos anos, desde que esta Igreja existe.

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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QUINTA-FEIRA - 26 DE SETEMBRO
MISSA DA MISERICÓRDIA

O Senhor ama seu povo de verdade (Sl149,1-2)
Na Festa da Misericórdia, celebra-se a Festa do Senhor dos Passos. Padre
Pedro Junior presidiu a Missa e iniciou sua pregação com o refrão do Salmo,
confirmando que Deus nos ama como somos, com virtudes e defeitos, com

limites e pecados. E perguntou: será que nós amamos o Senhor de verdade?
Referindo-se à presença de tantos fiéis na celebração, entende que não se
trata de pessoas que apenas querem pedir algo ao Senhor mas estão ali para
demonstrar o seu amor, para ouvir a Palavra, louvar e agradecer. Encerrou
com a frase repetida por todos: “eu quero ser presença de misericórdia”!

5ª. NOITE
“a vocação religiosa: compromisso e vida”

Pregador: Padre Arivaldo Aragão – Pároco da Catedral de Santana
Mais uma belíssima noite com a suavidade do coral Vozes da Catedral!
A introdução do tema com a entrada de jovens conduzindo a cruz, a estola
sacerdotal, outros representando os Apóstolos, Santa Dulce e Madre Tereza
de Calcutá e ainda outros conduzindo os potes das virtudes (pobreza, obediência e castidade). Foram homenageadas as Pastorais do Acolhimento,
Vocacional, Seminário Maior Santana Mestra, Seminário Propedêutico e as
paróquias: Catedral de Santana, Nossa Senhora de Fátima (Caseb) e João
Paulo II.
Padre Ari iniciou sua pregação a partir da pergunta de Herodes contida

no Evangelho “quem é este homem...” (Lc 9,7-9) e destacou que enquanto
ele queria conhecer Jesus, nós hoje O conhecemos, O vemos e sentimos a
Sua presença em nós. E ressaltou que a Igreja é a casa da Palavra, da vida,
do pão e da caridade e como Igreja precisamos nos deixar tocar pelo amor
do coração de Jesus. Voltando-se para o tema da Festa disse que não existe
batizado sem ser enviado. Pelo batismo surgem os vocacionados; do alicerce dos apóstolos brota a vocação sacerdotal. E ressaltou: “preciso ser sinal
de Deus para as pessoas e para isso é necessário alimentar minha vida com
a Palavra e praticar a caridade”. Referiu-se aos projetos sociais desta paróquia e disse que a caridade nada mais é que o amor concreto. É “Crer com
as mãos”, é procurar “ser mais do que ter”.
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SEXTA-FEIRA - 27 DE SETEMBRO
“A família cristã, testemunho de fé”

Pregador: Frei Mário Sergio
Pároco de Santo Antonio (Capuchinhos)
O Cortejo dessa noite foi composto por jovens conduzindo a imagem
da Sagrada Família e potes contendo água e vinho, representando as Bodas de Caná, além de famílias. Foram homenageados o Encontro de Casais com Cristo, as Pastorais Familiar e da Saúde, o Dispensário Santana
e as paróquias Santo Antônio (Capuchinhos), São José Operário (Campo
Limpo) e Nossa Senhora da Conceição (Conceição II).
Frei Mário Sergio foi o pregador da noite. Falou sobre a família como
testemunha de fé e que deve ser a primeira escola para tudo: para os va-

lores, os sentimentos, as emoções, o lugar da segurança e não pode negligenciar de ser o lugar de educadora para a fé.
É na família que deve acontecer a iniciação cristã como tarefa irrenunciável. Disse que o grande desafio hoje é o pragmatismo da vida cotidiana da Igreja, que não aceita administrar os sacramentos apressadamente, no ritmo do mundo atual e ressaltou que o sacramento é um
processo permanente e gradual, na busca da conversão, através de uma
catequese comprometida com o discipulado. Concluiu com a indagação:
que filhos deixaremos para o mundo? E refletiu que o mundo entra na
família para destruir porque não se compromete com as verdades do
Evangelho.

SÁBADO - 28 DE SETEMBRO
“Juventude cristã: testemunho e compromisso”

Pregador: Padre Gilvan Pereira de Brito
Reitor do Seminário Maior Santana Mestra
O cortejo de apresentação do tema trouxe jovens caracterizados de Simão Pedro e André conduzindo a rede, jovens representando todos os
segmentos da Pastoral da Juventude e do Redescoberta com a frase “Vinde após mim e eu vos
farei pescadores de homens” (Mt 4,19), membros
da Pastoral Social (Projeto “Crer com as Mãos”) e
do Centro Social Monsenhor Jessé. Foram homenageadas as paróquias Cristo Redentor (Jomafa), Santo
Antônio (Tanquinho), Todos os Santos (Queimadinha).
Padre Gilvan iniciou falando da beleza da juventude quando existe o encontro com Cristo. Uma juventude cristã mostra a ale-

gria de viver, de partilhar e aprende a valorizar a comunidade de fé na igreja onde alimenta sua
esperança pela Eucaristia e pela Palavra. O jovem
cristão também aprende a valorizar a própria família e vive um intercâmbio de valores entre lar
da família e lar da paróquia. Aprende a testemunhar Cristo em todos os ambientes onde se faça
presente e nesse contexto aprende a chorar as dores dos que sofrem. Sugeriu que essa paróquia, pela
sua localização, pela sua projeção e capacidade e
pelos diversos grupos consistentes na sua caminhada
juvenil, poderia ser um observatório de evangelização
da juventude nesta cidade. Concluiu pedindo a Deus a graça de termos em nossa alma e em nosso espírito o vigor da juventude que é dado pelo Espírito Santo.
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DOMINGO – 29 DE SETEMBRO
DIA DA FESTA – A PROCISSÃO

“Gotas da misericórdia divina, espargidas sobre o povo de Feira de Santana”
como sempre, a rua Carlos Valadares e Av. Senhor dos Passos receberam
um colorido diferente, todo especial! Muitos daqueles que não acompanham saem à porta para apreciar e muitas vezes se emocionar, acenar, ajoelhar-se. Dom Zanoni Demetino Castro e o Prefeito Colbert Martins Filho,
acompanharam a procissão. Monsenhor Luiz Rodrigues e o Padre Francismário, passo a passo, com os corações certamente agradecidos a Deus por
ter a oportunidade de proporcionar tão linda festa. A FESTA DO POVO DE
DEUS, a FESTA DO SENHOR DOS PASSOS!

Utilizando esta frase, Monsenhor Luiz descreveu o que representou a
procissão que saiu da Capela da Piedade, rumo ao Santuário, com a predominância da cor vermelha, do manto de Senhor dos Passos. Os coroinhas,
os escoteiros, vários andores com os Santos e Santas da nossa Igreja, inclusive Dulce dos Pobres, todos acompanhados dos seus devotos, a filarmônica 25 de março, muitas crianças caracterizadas de anjos, Santa Dulce dos
Pobres, Santo Antonio, Madre Tereza de Calcutá, Nossa Senhora Aparecida, muitas delas dos projetos que são desenvolvidos na Comunidade Dulce
dos Pobres, encerrando com a belíssima imagem Senhor dos Passos. E
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“Bendize, minha alma e louva ao Senhor!” (Sl 145)
Monsenhor Luiz Rodrigues fez um registro de todas as pregações acontecidas nestes sete dias, uma catequese que começou numa “Escola de Fé”,
e terminou no altar, numa consagração da nossa missão, confirmada pelo
nosso Pastor, o Arcebispo Dom Zanoni Demetino Castro.
Agradeceu a todos que se doaram para que essa Festa acontecesse, através das diversas equipes de trabalho. Citou a presença constante do Padre
Francismário, do Seminarista Elielson e destacou o trabalho da equipe de
liturgia, dos Coroinhas, dos membros da Gruta do Rosário, sentinela na
oração e no serviço, dos funcionários da paróquia, dos grupos de Canto e a
todos que viveram essa caminhada de fé.
Tudo contribuiu para a beleza e a riqueza espiritual da Festa do Senhor
dos Passos. Centenas de paroquianos se entregaram a esta missão.

O Santuário de Senhor dos Passos repleto de fiéis, recebe outras centenas que chegam com a procissão, acolhendo com cânticos e muita alegria
cada andor que adentrava à igreja, como que saudando aquele Povo de
Deus. Enfim chegam as imagens de Santa Dulce dos Pobres e do Senhor
dos Passos, o Patrono da Festa. Dom Zanoni faz uma saudação com o cântico “desde a manhã preparo uma oferenda e fico Senhor à espera do Teu
sinal”, observando que há dias essa comunidade está preparando a oferenda
para este momento que está sendo vivido agora, um verdadeiro sinal de
Deus.
Presidiu a santa Missa, e em sua homilia ressaltou que a Paróquia Senhor dos Passos, como toda a igreja de Feira de Santana, também aderiu ao
apelo do Papa Francisco utilizando o tema Batizados e Enviados para a
festa do seu Patrono. Observou que Feira de Santana vive os mesmos desafios de toda cidade grande, onde predomina a violência, a desigualdade, a
exclusão social e cabe à Igreja voltar-se para esses desafios, através da
evangelização, vivendo em estado permanente de missão.
Ao final da celebração, o Casal André e Daniela, Coordenador da Festa,
fez um pronunciamento emocionado, agradecendo a todas as equipes de
trabalho que se dedicaram integralmente para organizar essa Festa, dizendo
que hoje sente-se renovado por tudo que vivenciou, especialmente nesta
semana, a semana do encontro com Cristo, uma verdadeira catequese.

► O santuário de Deus extremamente acolhedor;
► A presença de vários sacerdotes, inclusive os ex-vigários da Paróquia;
► A atuação da PASCOM, com transmissões ao vivo pela rádio e TV Web
Nossos Passos e a divulgação pelas redes sociais;
► A presença do Frei Marino, numa das noites, sob os cuidados da comunidade Gruta do Rosário.
► A quermesse sexta e sábado, com a participação da Juventude.
► A Liturgia muito bem preparada, emocionando os presentes com o cortejo inicial representando os sub-temas de cada noite.
► O belíssimo e tão necessário trabalho dos coroinhas.
► A simplicidade e o jeito tranquilo do casal Coordenador da Festa, André
e Daniela.

De corações renovados, por viver
mais uma Festa do nosso Patrono, A
FESTA DO POVO DE DEUS, a
PASCOM apresenta a edição deste
mês com o registro de todo o desenrolar da Festa, como forma de preservação da memória.
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Página da Saúde

Pastoral da Saúde

Outubro Rosa

Alerta sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama
O mês de Outubro já é conhecido mundialmente
como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é
celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da
campanha é compartilhar informações sobre o câncer de
mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero,
promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e
contribuindo para a redução da mortalidade.
O nome da campanha remete à cor do laço que é um
símbolo internacional usado por indivíduos, empresas e
organizações na luta e prevenção do câncer de mama. É
por esse motivo que durante esse mês a cor rosa ilumina
a fachada de diversas instituições públicas e privadas
iluminam suas fachadas com objetivo promover indicar
a adesão ao movimento.
História
O movimento teve início no ano de 1990 em um
evento chamado “Corrida pela cura” que aconteceu em
Nova Iorque, para arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela instituição Susan G. Komen Breast Cancer
Foundation. O evento ocorria sem que houvessem instituições públicas ou privadas envolvidas. A medida em
que cresceu, outubro foi instituído como o mês de conscientização nacional nos Estados Unidos, até se espalhar para o resto do mundo.
A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no
parque Ibirapuera, em São Paulo. Com a iluminação
cor-de-rosa do Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista.
A partir de 2008, iniciativas como essa tornaram
se cada vez mais frequentes. Diversas entidades relacionadas ao câncer passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitindo a mensagem: a prevenção é neces-

sária.
Sobre o câncer de mama
O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o
tecido mamário e é um dos tipos mais comuns, segundo o
Instituto Nacional do Câncer – INCA. Ele se desenvolve
quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos das
moléculas de DNA, causando uma multiplicação das células anormais que geram o cisto.
Importância do auto exame:
A realização de exames preventivos é de extrema importância na luta contra o tumor. De acordo com um estudo realizado durante 14 anos pelo Hospital do Câncer de
Barretos (SP), a taxa de mortalidade para mulheres diagnosticadas com a doença caiu 42,85%. O resultado positivo se dá por conta do diagnóstico precoce. Sendo assim,
realizar o autoexame e a mamografia é indispensável.
Lembre-se de realizar o autoexame uma vez por
mês, após o período menstrual. O intuito é verificar se há
ou não a presença de caroços (nódulos), alterações ou secreções. Caso perceba que tenha algo diferente em um dos
seios, não deixe de consultar um médico especialista. Até
porque, o autoexame não exclui a necessidade de um
acompanhando profissional para uma melhor prevenção
do câncer de mama.
A importância da mamografia
Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemente aumenta
significantemente as chances de cura, 95% dos casos
identificados em estágio inicial têm possibilidade de
cura. Por isso, a mamografia
é imprescindível, sendo o

principal método para o rastreamento da doença.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) das 11,5 milhões de mamografias que deveriam ter sido realizadas no ano passado, apenas 2,7
milhões foram feitas. A diminuição acentuada do exame
é um fator de risco para milhares de mulheres e um alerta para a importância da campanha.
De acordo com o especialistas o autoexame pode
detectar apenas nódulos maiores que 1,5 a 2 cm. Por
isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que
as mulheres com mais de 40 anos realizem mamografias
e/ou ultrassom das mamas anualmente, já que estes exames podem detectar tumores menores que 0,5 cm.
O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para
o tratamento eficaz do câncer de mama. Quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor
alcance outros órgãos.

13 de outubro - Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
No dia 13 de outubro é comemorado o Dia Nacional
do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Essa data
foi escolhida por representar o dia da criação dessas profissões e era comemorada anualmente pela categoria, apesar
de não ser reconhecida por lei. Em janeiro de 2015, no
entanto, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei nº
13.084, que estabeleceu oficialmente a celebração da data
em todo território nacional.
A fisioterapia é uma área da saúde envolvida com o
estudo, prevenção e tratamento de lesões no corpo humano
decorrentes de traumas e doenças adquiridas ou genéticas.
O profissional dessa área é denominado de fisioterapeuta e
deve ter formação acadêmica superior nessa área.
As diferentes áreas desse campo de atuação sã: o fisioterapia clínica, saúde coletiva, educação e outras. Na fisioterapia clínica, o profissional está habilitado a atuar em
hospitais, clínicas, centros de reabilitações, entre outras
unidades de saúde. Na saúde coletiva, o fisioterapeuta é
responsável por promover ações que garantam a saúde de
grupos de pessoas, podendo participar, por exemplo, de

programas de fisioterapia do trabalho e de ações básicas de
saúde. Na área da educação, o profissional pode atuar em
cursos de graduação e pós-graduação, além de realizar
pesquisas. Além disso pode atuar no desenvolvimento de
equipamentos e produtos para fisioterapia e a atuação na
área esportiva.
O fisioterapeuta, portanto, possui uma atuação que vai
além da reabilitação após acidentes e traumas, sendo essencial na prevenção de lesões graves e na promoção da
saúde. Entre os importantes papeis desempenhados por
esse profissional, podemos citar a terapia realizada com
pacientes com problemas respiratórios e pessoas que passam grandes períodos internadas em hospitais, como em
UTIs, bem como a melhoria da qualidade de vida de idosos, com ações que melhorem problemas musculares e de
coluna.
Tanto a Fisioterapia quanto a Terapia Ocupacional são
fundamentais para a promoção da saúde e bem-estar da
população em geral. Sendo assim, nada mais justo que homenagear esses importantes profissionais todos os anos.
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18 de outubro é Dia do Médico
O Dia do Médico é celebrado no dia 18 de outubro de
cada ano. O Brasil é um dos maiores países cristãos e,
como não poderia ser diferente, herdou muito de suas tradições da religião. Portanto, a celebração do Dia do Médico coincide com o Dia de São Lucas, considerado o padroeiro da classe dos médicos. Isso também acontece para
outros países tradicionalmente católicos na Europa, como
Bélgica, Espanha, Itália Polônia e Portugal.
Além de ser considerado um dos apóstolos evangelizadores de Jesus, Lucas era médico. É o que indica a Bíblia, em Colossenses 4,14: “Lucas, o médico amado, e
Demas enviam saudações”. Diz-se que estudou medicina
em Antioquia, na atual Turquia, no que hoje é um sítio arqueológico.
O médico é o profissional responsável por descobrir as
enfermidades que atingem determinado paciente, fornecendo suporte e indicações adequadas para que haja a cura.

É ele também o responsável por indicar formas de prevenir
doenças e orientar o indivíduo para que esse possa ter uma
vida mais saudável.
A medicina, sem dúvidas, é uma das áreas do conhecimento que exigem maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional. Para ser um bom médico,
é fundamental um investimento constante em aperfeiçoamento, ficando sempre informado a respeito das novas
descobertas científicas, conhecendo novos tratamentos e
exames, além de estar atento às novas doenças que surgem
a todo tempo.
O bom médico, além de ter um bom embasamento teórico, deve saber relacionar-se, promovendo uma relação de
confiança com seu paciente. A relação médico-paciente é
fundamental para o andamento adequado do tratamento,
uma vez que o paciente sente-se à vontade para falar em
detalhes o que lhe aflige. Assim sendo, é fundamental que
o médico abra espaço para
questionamentos e saiba explicar de maneira atenciosa e
cuidadosa o que acomete
cada pessoa.
A relação de confiança
estabelecida entre médico-paciente também é importante
nos momentos de grande dor,
como ao informar sobre uma
doença terminal. O médico
deve estar preparado para encarar a morte e ajudar os parentes e até mesmo o paciente
a encarar esse momento tão
difícil.
Além de toda responsabi-

lidade em torno dessa profissão, os médicos enfrentam
grandes dificuldades cotidianamente, como a falta de estrutura de muitos hospitais brasileiros e também a falta de
recursos. Infelizmente, sem condições de trabalho, os médicos não conseguem desempenhar de maneira adequada o
seu papel, o que gera insatisfação por parte dos pacientes.
Diante de tantos desafios, os médicos merecem que o
18 de outubro seja uma data para o reconhecimento desse
profissional e de sua importância para a sociedade. Também é um momento para pedir maiores investimentos na
saúde e garantia de condições adequadas de trabalho.
“Curar quando possível; Aliviar quando necessário;
Consolar sempre.” (Hipócrates)

Dia do Dentista

No dia 25 de outubro é comemorado o Dia do Dentista
Brasileiro. A data também é lembrada como o Dia Nacional da Saúde Bucal.
No restante do mundo, o dia 3 de outubro é o dia celebrado para esse profissional, comemorado como o Dia
Mundial do Dentista . A data surgiu por causa da criação
do primeiro curso de formação para odontólogos, em
1840, em Baltimore, nos Estados Unidos da América
O dentista é um profissional extremamente importante
na vida das pessoas, pois ele é o responsável pela saúde
bucal, sendo que ele trata dos nossos dentes, das nossas
gengivas e também, inclusive, de ossos da face (como, por
exemplo, o maxilar).
Esse indivíduo, portanto, trata os problemas dentários
(cáries, por exemplo), ou seja, tudo o que estiver relacio-

nado com a boca – de modo a prevenir as doenças e também a ensinar como é feita uma higienização
correta –, assim como tratar da
estética facial.
A formação para ser dentista é
o curso de Odontologia. Após, o
profissional pode escolher alguma
especialização em áreas como: ortodontia, periodontia, prótese, endodontia, patologia bucal e outras.
Origem do dia do Dentista
Brasileiro
No dia 25 de outubro de 1884,
houve a assinatura de um Decreto
de Lei nº 9311, que foi o responsável pela separação
do estudo da Odontologia das áreas médicas restantes.
Dessa separação, houve a criação dos primeiros cursos de graduação da área nos estados do Rio de Janeiro e Bahia. Essa data é a oficial para homenagear os
profissionais que se dedicam pela saúde bucal da sociedade.
Como o Dia Nacional da Saúde Bucal foi também
oficializado como 25 de outubro pelo Conselho Federal de Odontologia, a data também é vista como um
dia para trazer conscientização para a população
quanto a importância da adoção de medidas que previnem as doenças orais, isto é, as visitas a um consultório odontológico e também para uma higiene bucal
de qualidade.

Mensagens para o Dentista
“Parabéns a toda classe que cuida com tanto esmero
da nossa dentição. Somos eternamente agradecidos por ter
esse profissional pronto a nos tirar a dor de um dente que
nos mata, principalmente, à noite. Há uma maneira bonita
de homenageá-los, fazendo visitas periódicas, evitando as
possíveis encrencas noturnas e tratamentos de canais dolorosos. Todo profissional da área não gosta de dentes
malcuidados. Geralmente, um dente a menos, um pivô a
mais, cáries profundas são sinais de fraqueza no pobre e
corroído personagem. Então, faça regularmente o seu
check-up e sorria sempre no dia 25 de outubro, na data de
quem sempre cuida da sua dentição. Um viva a todos os
Odontólogos do mundo inteiro”.
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ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO DE 2019
02/10 Ana Laura Betim
02/10 Gilvan Ferreira Guedes
02/10 Raulildes A. da Silva
03/10 Terezinha S. de Oliveira Mendes
04/10 Dalmira Silva Nascimento Reis
04/10 Edvaldo Bonfim Nascimento Rocha
04/10 Marisa Martins Caldas Pinto
05/10 Marilandy da Silva Lima
06/10 Madalena Francelina Santiago
06/10 Marieta Ribeiro Moreira
07/10 Arlete Suely Ribeiro
07/10 Maria do Rosário Araujo S. Silva
07/10 Maria Soares Fernandes
08/10 Ana Claudia Machado das Mercês
08/10 Bruno Assis Lima
08/10 Elisangela de Andrade Bittencourt
08/10 Maria Jussara Vilas Boas Matos
08/10 Rodrigo Ferreira Santos
08/10 Suzana Maria Silva Carmo
09/10 Alcione Carneiro dos Santos
10/10 Tamires Aparecida Bião Béu
11/10 Ana Myrelle de Jesus Silva Souza
11/10 Elba Lisboa
11/10 Maria Railda M de Almeida
12/10 Consuelo Avelar Cotias Prado
12/10 José Raimundo Araujo Martins
13/10 Sammya Costa Lima Sobreira
13/10 Sammya Costa Lima Sobreira
14/10 Carlos Roberto dos Santos

14/10 Daniel Cordeiro Santiago Filho
14/10 Osmundo Sobral Menezes
15/10 Ana Katia da Silva Adorno
15/10 Edezia de Jesus Souza
15/10 Lucimeire Menezes Almeida
16/10 Simone de Souza Coelho Nogueira
16/10 Vilma Oliveira Alomeida
16/10 Walter Maciel de Lima
17/10 Ana Maria da Silva Santos
17/10 André Luis Braz Betin
17/10 Dimilson Carneiro Pedreira
17/10 Margarida Lobo Santana
17/10 Maria Luceli Marques de Araujo
18/10 Livia Freitas Silva
18/10 Marcelo Luciano Portugal da Silva
18/10 Maria do Rosário Marques da Silva
18/10 Raimundo Machado de Souza
19/10 Jadiel Ribeiro de Oliveira Júnior
20/10 Aidê Brandão dos Santos
20/10 Antonia da Silva de Jesus
20/10 Maria de Fatima O. Jesus
20/10 Maria do Carmo Conceição Santos
21/10 Árisson Alberto Moreira de Jesus
21/10 Graice Kelly Gomes Nunes
21/10 Hugo da Cruz Dórea
21/10 Joana Silva Rocha
21/10 Joselias da Conceição Pereira
21/10 Laís Valéria de S. dos Anjos
22/10 Enedina Aguiar Pitanga

22/10 Marina Pereira da Silva
23/10 Maria São Pedro de Jesus
23/10 Nancy da Silva Carlos Santos
23/10 Rosilene Conceição de Jesus
24/10 Anabir Silveira de Quintela
24/10 José Olavo de Oliveira Pinto
24/10 Lara Maria Carneiro de Almeida
24/10 Luiz Carlos Cordeiro Lima
24/10 Maria Lucia Santana
24/10 Mariéta Machado da Silva
24/10 Terezinha Nogueira dos Santos
26/10 Legião de Maria - Capela Piedade
26/10 Maria do Socorro Soares Costa
27/10 Claudia Moreira Peixoto
27/10 Romeu Casaes Uzêda
28/10 Tais Soares
28/10 Viturina Amaral de Deus
28/10 Waldir Teixeira dos Santos
29/10 Iracy Leite Costa
29/10 Luiz Martins
29/10 Maria Izabel de O Adorno
30/10 Antonio Washington F. de Almeida
30/10 Jussara Pereira da Silva Bispo
30/10 Leandro de Jesus
30/10 Maria José Souza do Nascimento
31/10 Lucílio S. Flores
31/10 Maria Aúrea Teles Vieira

Ingresso

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

30.404,00

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

24.435,40

Batistério: 06(cinco)

200,00

Patrocínio do Jornal Nosso Passos
Casamentos (2)

1.800,00
900,00

outros

320,00

Ingresso total do mês

58.059,40

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

6.019,56
11.172,66

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.635,91

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

3.138,91

Combustível carros paroquiais

410,93

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

566,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

721,02

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do dízimo
Consórcio Arquidiocesano - 30°/31 parcela

357,17
1.000,00

Seguro carro paroquial 3ª parcela

229,44

Sistema de Informática THEOS (agost)

177,00

Honorários do contador ( Cúria) )
Máquina de cortar grama (casa paroquial)
Comunidade Irmã Dulce ( Coelba/embasa/material elétrico/outros)
Projeto "Crêr com as mãos"
Serviços manutenção dos Pináculos da Igreja Senhor dos Passos
Outros
Total

500,00
235,00
1.083,41
1.198,44
6.043,98
550,00
35039,43

Dispêndio - Estrutura Religiosa
Residência Paroquial

1.640,36

Côngrua dos Sacerdotes

5.909,01

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

500,00
1.614,23
399,20

Total

10.062,80
Dispêndio - Dimensão Pastoral

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

8342,91
581,80

Pascom ( Jornal Nossos Passos )
Pastoral da Criança
Total

2.730,00
100,00
11.754,71

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

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
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Jairo Rêgo e Magdalena Nascimento.
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Mural Digital: Blog e Twitter: Jairo Rêgo
Fotógrafos:
Marilene Barreto; Antonio Neto.
Web site: Ian Ceo
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Diagramação:
Kleber Libertador
75 99207-5069

Impressão:

3.649,21
300,00
290,90

Apoio ao Centro Social Mons. Jessé

1.000,00

Total

5.240,11

Total dos Dispêndios Paroquiais

62.097,05

Total dos Ingressos

58.059,40

Saldo negativo paroquial agosto

-4.037,65

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

3.485,00

Despesas:
Despesas /manutenção
Salário dos Funcionários
Embasa Coelba

477,73
1.279,33
542,32
1.503,15

Botijão de gás 45kg (2)

500,00

Pedreiro

420,00

Porta de vidro

500,00

Serviço de vigilancia-Previna

406,00

Construção da Capela
Total despesas

5.628,53

Saldo negativo do Centro de Formação agosto		

-2.143,53

Saldo negativo Paroquial mês de agosto		

-4.037,65

Saldo negativo do Centro de Formação mês de agosto

-2.143,53

Saldo negativo da Paroquia mês de agosto

-6.181,18

