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Quaresma é um tempo fecundo de graça, um tempo 
para crescermos num comportamento de vida cristã que 
se torna visível e revele a esperança que habita em nossos 
corações. Podemos viver bem essa Quaresma procurando 
meditar e viver certas atitudes que a tradição da Igreja nos 
transmite nesse tempo forte de salvação: leitura, jejum, 
silêncio, luta espiritual e partilha. Quem sabe lermos 
algum livro de fé para aprofundá-la? Um bom livro pode 
ser um alimento sólido para uma vida cristã. Leitura da 
Palavra de Deus. Quaresma é um tempo especial também 
para o silêncio. Buscar calar as palavras desnecessárias. O 
silêncio pode fazer nascer uma palavra mais rica de 
sabedoria e capaz de comunhão. O jejum também pode nos 
ajudar na Quaresma a jejuar a língua, favorecendo uma 
prática de vigilância sobre as palavras a fim de que não 
sejam jamais violentas ou vazias. 

O jejum pode nos ajudar a ser um instrumento 
privilegiado da vida espiritual, e pode nos ajudar a vencer 
o egoísmo e a combater pela comunhão com Deus e com as 
pessoas. Ser cristão é um aprendizado constante, escolher 
o bem e a vida que Deus nos propõe e resistir ao mal. Enfim, 
Quaresma também é tempo de partilha, que nos predispõe 
para a ação de graças e nos ajuda a mostrar concretamente 
nossos sinais de conversão. Partilhe mais seu pão, seu 
tempo, sua amizade, inteligência, seu amor com os outros. 
E prepare-se bem desde já para celebrar a Páscoa do 
Senhor Jesus, vitória definitiva sobre o pecado e a morte. 
Páscoa é sempre passagem para a vida! Boa Quaresma!

Quaresma?Quaresma?
O QUE ÉO QUE É

NOSSA GENTE
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Renata de Jesus Coelho Simioni e 
Edylberto Simioni Piqui (Beto) se casaram há  sete 
anos. Renata auxiliava algumas pastorais em sua 
cidade natal (Araguari, MG) e, em Santos, quis 
também participar mais de perto da vida em 
comunidade. Começou pela equipe de Liturgia e, 
posteriormente, entrou na equipe de Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão. Beto 
sempre a acompanhava nas celebrações e, há dois 
anos, o casal foi convidado a trabalhar na Liturgia. 
«Percebemos, nesse período, como Deus tem nos 
enriquecido e Nossa Senhora do Rosário de 
Pompéia tem agraciado nossas vidas por 
trabalharmos juntos, como casal, numa mesma 
pastoral. Consequentemente, temos colhido Suas 
graças em nossa vida pessoal, conjugal e 
espiritual». - Renata afirma. Beto destaca em seu 
trabalho na liturgia a oportunidade de estar em 
contato direto com as pessoas: «Nosso amor a 
Deus não deve ser apenas vertical, mas também 
horizontal, através de uma boa convivência na 
comunidade que atuamos».

Gilmar Vieira da Costa está há cerca de 
seis anos na paróquia e é amigo de Renata e Beto. 
Também começou seus trabalhos na Liturgia e 
participou da equipe dos Ministros. Hoje está na 
Liturgia e concorda com Beto sobre a experiência 
do contato com os fiéis: «Muitas vezes somos 
surpreendidos com demonstrações de gratidão, 
carinho, alegria e palavras de sabedoria por parte 
das pessoas, tudo pelo fato de ter sido dada a elas a 
oportunidade de participar mais ativamente da 
missa». - ele diz. «Deus procura nos mostrar que 
através da vida em comunidade é que poderemos 
saborear um pouquinho da sabedoria do Jesus, 
guardada no coração de cada um».
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«A Catequese é uma educação de fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual 
compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira 

orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã.»

m que cremosm que cremos
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª ParteEE
9- O QUE NOS MOSTRA DEUS QUANDO NOS ENVIA O SEU 
FILHO? 

10- FICOU TUDO DITO COM JESUS CRISTO OU PROSSEGUIRÁ A 
REVELAÇÃO DEPOIS D’ELE?

 
R: Em Jesus Cristo, Deus mostra-nos toda a profundidade 

do Seu misericordioso amor. Através de Jesus Cristo, torna-Se 
visível o Deus invisível. Ele torna-Se como nós. Isto mostra-nos 
até que ponto vai o amor de Deus: Ele carrega todo o nosso peso. 
Ele percorre conosco todos os caminhos. Ele vive a nossa solidão, 
o nosso sofrimento, o nosso medo da morte. Ele apresenta-Se 
onde não podemos avançar, para nos abrir as portas para a 
Vida.

 
  R: Em Jesus Cristo foi o próprio Deus 

que veio ao mundo. Ele é a última palavra de Deus. Ouvindo-O, 
toda a pessoa humana, em todos os tempos, pode saber quem é 
Deus e o que é necessário para a sua salvação. No Evangelho de 
Jesus Cristo está perfeita e completamente disponível a 
Revelação de Deus. Para que ela nos seja clara, o Espírito Santo 
nos introduz na Verdade cada vez mais profundamente. A luz de 
Deus penetra na vida de algumas pessoas de um modo tão forte 
que elas vêem o «céu aberto» (At 7,56). Foi assim que surgiram 
os grandes lugares de peregrinação, como Guadalupe, no 
México, Lourdes, na França ou Fátima, em Potugal. As 
«revelações privadas» dos videntes não podem aperfeiçoar o 
Evangelho de Jesus Cristo; embora não seja universalmente 
vinculativas, podem ajudar-nos a entendê-lo melhor, desde que 
a sua verdade seja examinada pela Igreja.

INSCRIÇÕES DE 30 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2012INSCRIÇÕES DE 30 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2012

HORÁRIOS: de 2ª a 6ª feira, das 16h às 18h - Domingo: das 10h30  às 12h

PRÉ-CATEQUESE:
CATEQUESE:

 de 6 a 9 anos 
 a partir de 10 anos ou cursando o 5º ano (4ª série)

PERSEVERANÇA: Todos os que já fizeram a 1ª Eucaristia até 15 anos

Durante toda a catequese infantil é 
necessário que os PAIS acompanhem 
seus filhos em encontros, retiros e 
participem, todos os domingos, da 
missa da Catequese às 9h30. 

ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO



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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 Como viver
  em

20.               Tu podes continuar a amar 
alguém da tua família, mesmo que 
ele tenha feito algo que não te 
agradou. Nesses momentos 
mostra-lhe que o amas  - e procura 
nunca disso te esquecer.

«Discípulo» Você sabia que vem de uma palavra 
grega didasco = aprender, e significa aquele que 
aprende sob a direção de um Mestre; nome dado 
aos 72 colaboradores escolhidos pelos Apóstolos?

«Discípulo» 

     Terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 15h     Terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 15h

     
da Pompéia

da IGREJA

Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia. Participe!Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia. Participe!

Família 

Você Sabia...Você Sabia...
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29
02/03 - 1ª Sexta-feira
              Sagrado Coração de Jesus

MISSAS ESPECIAIS

CháCháEVENTOS!EVENTOS!

A d e s õ e s  c o m o  n o vo s  
dizimistas na Secretaria 
Paroquial e nos Plantões do 
Dízimo nas missas do 2º 
domingo do mês.

D       Í         Z        I         M      O

Ofertar o Dízimo é uma forma de 
expressar nossa gratidão ao Deus da 
vida que tudo faz por nós, todos os dias. 
Com o nosso Dízimo o trabalho de 
Evangelização continua e atualiza o 

amor de Jesus pela 
humanidade.

CALENDÁRIO LITÚRGICO 2012 CALENDÁRIO LITÚRGICO 2012 
Leituras diárias da Bíblia. Faça você também.

Se você ainda não recebeu o  Calendário 
Litúrgico 2012, pegue o seu na Secretaria 
Paroquial e prepare-se bem a cada dia 
com a Palavra de Deus a orientar e 
iluminar seus passos, sua vida com a 
Divina Revelação de seu Plano de Amor 
para nos salvar!

22/02 - QUARTA-FEIRA 
               DE CINZAS
               Missas: 17h e às 19h
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