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«Se eu vosso Mestre e Senhor lavei os 
vossos pés... assim fazei uns aos outros.»

«Se eu vosso Mestre e Senhor lavei os 
vossos pés... assim fazei uns aos outros.»

CristoCristonos deixou!nos deixou!Este exemploEste exemplo



 21.          As lágrimas mostram quem tu és 
nos momentos mais intensos. Deixa que 
a tua família seja um lugar onde as 
lágrimas possam também ter lugar. Deixa 
que elas te tragam de novo a paz, a 
tranquilidade e o carinho dos teus 
familiares.

 Como viver
  em Família 

Na cena evangélica do Lava-pés (Jo 13,1-17), o 
Senhor Jesus explica a necessidade do lava-pés a Pedro e 
este replica que sendo assim, Ele deveria lavar-lhe não 
só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mais uma vez 
a respostas de Jesus nos conduz a um aprofundamento 
de vida: “Quem tomou banho não precisa de lavar senão 
os pés, pois está todo puro” (13,10). Que significa isto? O 
significado mais profundo é que o Lava-pés significa a 
totalidade do serviço de salvação de Jesus para com a 
humanidade, para com cada um de nós e nossas 
famílias! A Fé em Jesus nos faz imergir, levantar. A Fé em 
Jesus é para nós verdadeiro lugar de “purificação” do 
homem. Por isso o “banho completo” refere-se ao nosso 
Batismo, pelo qual o ser humano é imerso de uma vez 
por todas em Cristo e recebe a sua nova identidade de 
ser em Cristo. Por isso a culpa não deve continuar a 
infectar veladamente a alma, envenenando-a a partir de 
dentro. Em cada confissão o Senhor Jesus lava sempre 
de novo os nossos pés sujos e prepara-nos para a 
comunhão com Ele.

A Campanha da Fraternidade, celebrada na 
Quaresma, intensifica sempre mais esse convite à nossa 
conversão. Por isso o tema da Campanha desse ano é 
Fraternidade e Saúde Pública, para nos ajudar a refletir 
sobre a saúde no Brasil em vista de uma vida saudável, 
para suscitar em nós o espírito fraterno e comunitário 
das pessoas na atenção aos enfermos e mobilizar por 
melhoria no sistema público de saúde!

LL   ava-pés e   a    ava-pés e   a SSaúde integralaúde integral

NOSSA GENTE
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Lourival França e Maria da Glória Silva moravam 
em São Vicente e frequentavam a Igreja Cristo 
Rei, desde 1978. Lourival fez na própria 
comunidade a Catequese para adultos e anos 
depois começou a participar dos Grupos de 
Oração, junto com sua esposa. Em 1992, Lourival 
assumiu o cargo de Tesoureiro da Igreja e 
participou efetivamente na construção da Nova 
Igreja. Em 1994 o casal tornou-se Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão.
Em 2002 mudaram-se para a cidade de Santos, 
onde começaram a frequentar as missas da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia. 
Maria da Glória é integrante da Legião de Maria, 
da Pastoral da Saúde e participa da Intercessão do 
Grupo de Oração. Nos dias de hoje o casal 
participa dos cânticos da missa diária e da oração 
do terço. A mensagem que o casal Lourival e 
Maria da Glória deixa para os leitores é uma 
passagem da Bíblia, em Lucas 14,15-24: O Reino 
de Deus é para todos!

«Eu vim 
buscar o
amor de 
Jesus»

Fernanda Cristina

D       Í         Z        I         M      O

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

Uma partilha para um mundo novo. Os
             dons que nós temos, 
                                 compartilharemos!

NOVO
Por que eu frequento

a Paróquia?
Por que eu frequento

a Paróquia?

EDITORIAL
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m que cremosm que cremos
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª Parte1ª ParteEE

12- COMO SABEMOS O QUE PERTENCE À VERDADEIRA FÉ?  R: Encontramos a verdadeira fé na Sagrada Escritura e na 
Tradição viva da Igreja. O Novo Testamento surgiu da fé da Igreja. Escritura e Tradição pertencem-se mutuamente. A 
transmissão da fé não ocorre primeiro através de textos. «A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais 
que em pergaminho» dizia Santo Hilário de Poitiers. Já os discípulos e os Apóstolos tiveram a experiência da Vida 
Nova antes de tudo através da comunhão viva com Jesus. A jovem Igreja após a Ressurreição de Jesus convidou 
outras pessoas a esta comunhão, agora de outra maneira. Os primeiros cristãos eram constantes ao ensino dos 
Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações (At 2,42). Eles eram unidos entre si, mas existia 
espaço para os outros. É isto que constitui a fé até hoje: os cristãos convidam outras pessoas para descobrirem a 
comunhão com Deus, a qual, desde os tempos dos Apóstolos, se manteve genuína na Igreja Católica.

11- POR QUE TRANSMITIMOS A FÉ ? R: Transmitimos a fé porque Jesus ordenou-nos: «Ide, fazei discípulos de todas as 
nações!» (Mt 28,19). Nenhum cristão autêntico deixa a transmissão da fé apenas aos cuidados dos catequistas, 
párocos e missionários. Somos cristãos para os outros. Isso significa que cada cristão autêntico deseja que Deus 
chegue também aos outros. Ele diz para si: «O Senhor precisa de mim! Sou batizado, confirmado e responsável para 
que as pessoas à minha volta façam a experiência de Deus e cheguem ao conhecimento da Verdade.»  (1 Tm 2,4).

PASTORAL DA 
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é rez
Ser músico é doar

 sem dimensão, é rezar duas vezes. No caminhar 
 da Pastoral da Música temos a oportunidade de

 estar mais perto da celebração eucarística com nossas
  notas musicais, crescendo a cada dia como pessoas. Na 

Pompéia temos 9 grupos musicais, uma Orquestra Filarmônica 
de Jovens que iniciaram o gosto aprimorado da música  clássica 

há dois anos. No caminhar da Pastoral, tentamos adaptar e acolher 
novos talentos.

Ser músico é doar
 sem dimensão, é rezar duas vezes. No caminhar 
 da Pastoral da Música temos a oportunidade de

 estar mais perto da celebração eucarística com nossas
  notas musicais, crescendo a cada dia como pessoas. Na 

Pompéia temos 9 grupos musicais, uma Orquestra Filarmônica 
de Jovens que iniciaram o gosto aprimorado da música  clássica 

há dois anos. No caminhar da Pastoral, tentamos adaptar e acolher 
novos talentos.

Dalva Menezes
Coordenadora Musical
Música
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19/03 - Solenidade de São José
 

05/03
07/03

/03

05/03
07/03

/03

 - Santo Expedito
 - Santas Perpétua e Felicidade
 - São João de Deus e 

              Santa Bakhita
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19/03 - Solenidade de São José

28/03 - São Frei Galvão

01/04 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E
              DOMINGO DE RAMOS
              Haverá procissão em todas as missas.
              (Favor trazer os ramos)
              

01/04 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E
              DOMINGO DE RAMOS
              Haverá procissão em todas as missas.
              (Favor trazer os ramos)
              

PARTICIPE DA VIA-SACRA EM NOSSA PARÓQUIA
PARA CELEBRAR BEM ESSE MOMENTO FORTE

DE CONVERSÃO NA QUARESMA:

Sempre às 20h, na quarta-feira e às 16h na sexta-feira
IGREJA DA POMPÉIA  

PARTICIPE DA VIA-SACRA EM NOSSA PARÓQUIA
PARA CELEBRAR BEM ESSE MOMENTO FORTE

DE CONVERSÃO NA QUARESMA:
IGREJA DA POMPÉIA  

Sempre às 20h, na quarta-feira e às 16h na sexta-feira
 IGREJA DO BOM PASTOR

Sempre após a missa das 19h30 na quinta-feira
 IGREJA DO BOM PASTOR

Sempre após a missa das 19h30 na quinta-feira

26/03 - SOLENIDADE DA
              ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
              

26/03 - SOLENIDADE DA
              ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
              

MISSAS ESPECIAIS

Apresentação de música clássica de qualidade pelos especiais 
amigos e professores também da Orquestra Jovem da 
Paróquia de Na. Sra. do Rosário de Pompéia. Obrigado aos 
excelentes musicistas: Ulisses Scoss Nicolai; Rosana G. Fonseca 
Nicolai; Adonai Ribeiro de Freitas e Mauro Rego Viana.

Quarteto de Cordas Martins FontesQuarteto de Cordas Martins Fontes
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Parabéns às crianças e às catequistasParabéns às crianças e às catequistas

ªª ComunhãoComunhão11

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

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

Expediente

pompeianoticia@gmail.comSugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

Missas: Quinta, às 19h30 - Sábado e Domingo, às 18h
Aberta todos os dias das 8h às 18h

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396

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
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

www.paroquiadapompeia.com.br   Site da Paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

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 

JESUS CRISTO! JESUS CRISTO! 
Venha conhecê-lo ainda melhor

 participando da 
Semana Catequética em nossa Paróquia.

 Vamos juntos estudar temas referentes à Catequese, a um 
conhecimento maior sobre Jesus, seu Caminho, Verdade e 
Vida. Seja você também um verdadeiro Discípulo de Jesus. 
Maiores informações na Secretaria Paroquial. DIAS:

LOCAL:
TEMA:

 6, 7 e 8 de Março de 2012 das 19h30 
às 21h  Salão de Nossa Senhora 

 Evangelizadores 

«PREPARE-SE BEM PARA CELEBRAR A 
PÁSCOA DE JESUS!»

«PREPARE-SE BEM PARA CELEBRAR A 
PÁSCOA DE JESUS!»

Mutirão de Sacerdotes para confissões individuais:  
22 de março, 5ª feira, às 20h - Igreja do Bom Pastor
28 de março, 4ª feira, às 20h - Igreja da Pompéia 

Mutirão de Sacerdotes para confissões individuais: 
22 de março, 5ª feira, às 20h -
28 de março, 4ª feira, às 20h -

 
 Igreja do Bom Pastor
 Igreja da Pompéia 


