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EM NOTÍCIAEM NOTÍCIA

Mãe daPazMãe daPaz
Intercede junto ao Cristo,Intercede junto ao Cristo,

por todos nós, que em ti buscamos
a ternura de uma Mãe clemente!

por todos nós, que em ti buscamos
a ternura de uma Mãe clemente!



Você Sabia...Você Sabia...

Nós, Izabella e Mateus, participamos da 
comunidade do Bom Pastor desde  pequenos. 
Crescemos juntos participando das atividades 
pastorais e fizemos muitos amigos. Participar 
das missas faz parte de nosso dia a dia e sentimos 
muita alegria com  esse convívio, entre irmãos 
de fé e, é claro, bem próximos de nosso Pai.

Nossos pais lançaram a semente e nós 
seguimos seus passos tocando para Deus. 
Tocamos juntos há 2 anos, o que é algo 
importante para nós, pois podemos utilizar 
nossos dons a serviço de Deus e do próximo.

Queremos aqui testemunhar nossa 
felicidade em participar e servir aqui no Bom 
Pastor. Aqui é a nossa casa!

NOSSA GENTE
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EDITORIAL
22

Este ano o Papa Bento XVI instituiu como um Ano da 
Fé. Mas o que afinal é a Fé, qual seria a essência do 
Cristianismo? Romano Guardini dá a seguinte resposta: a 
essência não se encontra numa determinada doutrina, mas 
numa Pessoa: Jesus Cristo.

A relação com Jesus Cristo é diferente da relação com 
outros fundadores de religiões, pois no cristianismo consiste 
na relação duradoura com Jesus Cristo. Em última instância, o 
cristianismo não é uma doutrina da verdade ou uma 
interpretação da vida. É tudo isso também, mas não é nisso 
que está seu núcleo fundamental. Este núcleo, este centro é o 
próprio Jesus de Nazaré. Ele é a Luz do mundo, quem O segue 
terá a luz da vida (Jo 8,12). Ele é a Videira e nós somos os 
ramos. Somente traremos frutos se estivermos unidos a Ele, 
pois Jesus é o fundamento mais íntimo e dele a nossa vida se 
nutre (Jo15,5). A essência do cristianismo é ELE 
PESSOALMENTE. Aprofundemos bem este ano nossa Fé em 
Jesus Cristo, esta fé é como uma “porta” que nos introduz na 
vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua 
Igreja, esta “porta” está sempre aberta para nós.

Que Nossa Senhora do Rosário de Pompéia nos ajude 
a crescer numa amizade pessoal com seu Filho e Nosso 
Senhor, Jesus Cristo. Um bom ano!

FéFéAA

«Fé»Você sabia que é uma 
palavra que vem do latim e 
significa fidelidade, que é 
a adesão intelectual à 
verdade fundamental da 
ex i s t ê n c i a  d e  D e u s ;  
virtude sobrenatural que 
Deus infunde em nós para 
crermos em tudo o que 
revelou; uma das virtudes 
teologais: Fé, Esperança e 
Caridade?

«Fé» 

 19.          Os erros, mal entendidos e 
desentendimentos estão sempre presentes 
no dia a dia de uma família. Observa 
atentamente as necessidades e as 
expectativas dos outros; não exijas a 
perfeição. Acima de tudo, procura ser 
tolerante.

 Como viver
  em Família 



7- POR QUE TEVE DEUS DE SE REVELAR, PARA  SABERMOS  COMO  ELE
É ?

 
 R: O ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas 

não como Deus é realmente. Portanto, como Deus gosta de ser 
conhecido, revelou-Se. Deus teve de Se revelar a nós. Ele o fez por 
amor. Tal como, no amor humano, só se pode conhecer algo de uma 
pessoa amada quando ela nos abre o seu coração, também só 
conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus porque Ele, o 
Eterno e misterioso, Se abriu a nós por amor. Desde a Criação, 
passando pelos patriarcas e pelos profetas, até à definitiva Revelação 
no Seu Filho Jesus Cristo, Deus comunicou continuamente com a 
humanidade. Em Jesus, Ele verteu-nos o coração e tornou-nos claro o 
Seu Ser mais íntimo.

m que cremosm que cremos
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª ParteEE

8- COMO SE REVELA DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO?  R: Deus mostra-Se, no Antigo 
Testamento, como Aquele que criou o mundo por amor e permanece fiel ao ser humano, 
mesmo que este, pelo pecado, O renegue. Deus deixa-Se experimentar na história. Com 
Noé faz uma Aliança para salvar todos os seres vivos. Chama Abraão para fazer dele «o 
pai de um grande número de nações» (Gn 17,5) e nele abençoar «todas as nações da 
Terra» (Gn 12,3). O povo de  Israel, descendente de Abraão, torna-Se sua especial 
propriedade. A Moisés apresenta-Se nominalmente: o Seu nome misterioso, muitas 
vezes pronunciado como «IAHWEH», significa «Eu sou Aquele que sou» (Ex 3,14). Ele 
liberta Israel da escravidão no Egito, faz uma Aliança no Sinai e, através de Moisés, 
entrega-lhe a Lei. Repetidas vezes, Deus envia profetas ao Seu povo, para o chamar à 
conversão e à renovação da Aliança. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova e 
eterna Aliança, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção. Esta 
Aliança estará aberta a toda a humanidade.

InformáticaInformática TecladoTeclado
InglêsInglês FrancêsFrancês
EspanholEspanhol

ManicureManicure ViolãoViolão
FutsalFutsal

ArtesArtesYogaYoga
Reforço EscolarReforço EscolarPinturaPintura

Matrículas: sempre aos sábados
Dias 7, 14, 21 e 28 de Janeiro 

das 9h às 11 h



Expediente

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396
Missas: Quinta, às 19h30 - Sábado e Domingo, às 18h

Aberta todos os dias das 8h às 18h

www.paroquiadapompeia.com.brSite da Paróquia

pompeianoticia@gmail.comSugestões/Colaborações

Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

Missas

2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 8h e às 17h - Sábados: às 8h
e 19h - Domingos: às 7h30, 9h30, 12h, 18h, e 19h30 

Praça Benedito Calixto, nº1 Fone: 3251-7191
Secretaria: 2ª a 6ª feira das 7h30 às 19h30 - Sábado das 

7h30 às 11h30 e das 15h às 19h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
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02/01

06/01

/01
/01

/01 

02/01

06/01

/01
/01

/01 

 - São Basílio,
              São Gregório e
              Santo Expedito

 - 1ª Sexta-feira 
              Sagrado Coração 
              de Jesus
              

 - São José
 - São Sebastião e São Fabiano
 - Santa Inês 
- Conversão de São Paulo e 

              São Frei Galvão
 - São Timóteo e São Tito
 - São tomás de Aquino

 - 1ª Sexta-feira - Sagrado Coração de
              Jesus e São Brás

          

 

19
20
21/01
25

26/01
28/01

03/02

09/01 - FESTA DO BATISMO DO SENHOR
              
              
              

09/01 - FESTA DO BATISMO DO SENHOR
              
              
              

02/02 - FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
              
02/02 - FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
              

              e Santa Bakhita

Adesões como novos dizimistas na 
Secretaria Paroquial e nos Plantões 
do Dízimo nas missas do 2º 
domingo do mês.

D       Í         Z        I         M      O

O Dízimo sempre acompanhou o Povo de Deus. Em 
todos os tempos, participar do Dízimo é agradecer as 
maravilhas que Deus realizou por seu Povo. Participe 

d o  D í z i m o !  U m a  n o v a  
experiência de fé acontecerá 
na sua vida. Ame a Igreja!

08/01 - EPIFANIA DO SENHOR
              
08/01 - EPIFANIA DO SENHOR
              

BEM-VINDO AO GUILHERME, O MAIS NOVO
 COROINHA DA PARÓQUIA DA POMPÉIA!

BEM-VINDO AO GUILHERME, O MAIS NOVO
 COROINHA DA PARÓQUIA DA POMPÉIA!

MISSAS ESPECIAIS
01/01 - SOLENIDADE DA
              SANTA MÃE DE DEUS
              

01/01 - SOLENIDADE DA
              SANTA MÃE DE DEUS
              

ORQUESTRA JOVEM E O CORAL
 DA IGREJA DA POMPÉIA

ORQUESTRA JOVEM E O CORAL
 DA IGREJA DA POMPÉIA

O que representa para você a Orquestra Jovem da Igreja 
da Pompéia?

Para ser um colaborador da Orquestra Jovem da Paróquia da 
Pompéia, procure a Sra. Dalva ou a Secretaria Paroquial e 
saiba como ajudar para as aulas dos novos membros da 
Orquestra.

Maestro Mário Tirolli: É um prazer coordenar esse projeto e 
qualquer incentivo na formação de músicos de orquestra é 
muito bem-vindo! E tenho muito orgulho de ajudar a formar a 
“prata da casa”. Um dia eles também ficarão orgulhosos de 
terem aprendido sua formação musical aqui. E também tenho 
orgulho porque os melhores professores da cidade estão aqui 
nesse projeto da Orquestra Jovem da Pompéia (Professores 
Ulisses, Rossana, Diego, Joseane e Maurício).
Para os jovens músicos: André (que toca violoncelo): é uma 
“experiência especial!”; para Mariana (que toca violoncelo): 
uma “experiência nova e legal!”; para a Thatiane (que toca  
violino): “uma oportunidade muito boa, diferente!”, para a 
Mariana (que toca flauta transversal): “é muito legal!”, e para o 
João (trompete): uma “experiência nova, as pessoas 
conheceram um novo tipo de música, os jovens poderem ter 
um novo jeito de olhar a música!”
Para o professor Ulisses: É sempre muito bom a garotada de 
hoje conhecer outros estilos de música, além da clássica, o 
funk, o pagode e o sertanejo para conhecer coisas novas, a 
abrangência de sons irá ajudá-los a perceber melhor os sons e a 
própria música clássica!


