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EM NOTÍCIAEM NOTÍCIA

       Jesus Crucificado e Ressuscitado 
repete-nos hoje este jubiloso anúncio:

é o anúncio da Páscoa.
 

       Jesus Crucificado e Ressuscitado 
repete-nos hoje este jubiloso anúncio:

é o anúncio da Páscoa.
 

RessusciteiRessuscitei
Estou convosco para sempre. Aleluia!Estou convosco para sempre. Aleluia!

(SI 138,18b)(SI 138,18b)



 22.          A vida em família proporciona 
inúmeras oportunidades para perdoar e 
para ser perdoado. Sempre que o teu 
temperamento esteja um pouco alterado e 
te sintas ferido com alguma coisa, diz... 
«desculpa» ou... «estás desculpado», e 
assim criarás espaço para que o amor volte a 
reinar na família. 

 Como viver
  em Família 

EDITORIAL

Nós somos mineiros do Vale do Aço e chegamos 
em Santos em 2008, vindos de Vitória do Espírito 
Santo onde moramos por 4 anos. Fomos muito 
bem acolhidos na Paróquia da Pompéia, que nos 
proporcionou grande crescimento espiritual. 
Fizemos a preparação para a Primeira Eucaristia 
(Wellington e os meninos João e André), o Crisma 
(Kátia e Wellington) e para o nosso casamento 
religioso, pois antes a nossa união era apenas civil. 
Quantas bênçãos, não?
Não podíamos ficar indiferentes a tão boa acolhida 
e é por isto que nos colocamos a serviço da 
comunidade, motivados sempre pelo casal José 
Carlos e Renata que na Liturgia nos convidavam 
para ajudar nas missas. A partir daí sentimos 
vontade de fazer um pouco mais e, hoje, estamos a 
serviço das pastorais dos noivos, familiar e dos 
ministros extraordinários da eucaristia. O André 
participa da pastoral dos coroinhas. Também foi na 
Pompéia que fomos pescados para o movimento 
das Equipes de Nossa Senhora, do qual 
participamos com muito prazer e hoje ajudamos 
na sua expansão em Santos. Temos aqui na 
comunidade da Pompéia amigos como nunca 
tivemos antes e que nos aliviam um pouco da falta 
que sentimos das nossas famílias que estão longe 
do nosso convívio diário. Agradecemos a Deus 
pelos caminhos traçados para nós e as amizades 
que fizemos aqui.             Kátia e Wellington

NOSSA GENTE
Pompéia em Notícia 67Pompéia em Notícia 67

...para aprofundar 
conhecimentos 

religiosos e 
colaborar, ajudar 
quanto mais for 

possível os outros. 
Adoro isso».

Jaqueline Chamone Zárate
Crisma

A nossa Paróquia  
é uma  boa... 
A nossa Paróquia  
é uma  boa... NOVONOVONOVONOVONOVONOVONOVONOVONOVO

A noite de Páscoa no Antigo Testamento ocorreu 
quando o Senhor, Deus de Israel passou pelo país do Egito e 
fez sair o seu povo da casa da escravidão (Cf. Ex 12 a 15).

Depois quando já estavam longe, o Senhor passou 
de novo e conduziu o seu povo através do mar vermelho, e o 
exército do faraó, que perseguia Israel, encontrou a morte 
no próprio mar. A força salvadora do Deus da Aliança está 
ligada com a força natural da água. A liturgia do 
Sacramento do nosso Batismo faz referência a essa 
realidade. 

Junto ao sepulcro Jesus foi colocado após a 
crucifixão. No Batismo também nós fomos mergulhados na 
morte de Cristo. A água do Batismo regenera: «Se alguém 
não nascer da água e do Egito, não poderá entrar no reino 
de Deus» (Jo 3,5). Por meio do Batismo somos nós também 
sepultados junto ao Cristo em sua morte, a fim de que, 
assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do 
Pai, também nós levemos uma Vida Nova» (Rm 6,4).

                   Feliz Páscoa!!!
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13- PODE A IGREJA ENGANAR-SE EM QUESTÕES DE FÉ ? R: A totalidade dos que 
acreditam não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos Seus discípulos mandar-
lhes o Espírito da Verdade e conservá-los na Verdade (Jo 14,17). Tal como os discípulos 
acreditavam em Jesus de todo o coração, também um cristão pode confiar totalmente 
na Igreja se procurar o caminho da Vida. Efetivamente, se o próprio Jesus fez dos Seus 
Apóstolos participantes na missão de ensinar, a Igreja tem uma função educativa 
(Magistério) e não se pode calar. É certo que alguns membros da Igreja podem se 
enganar e até cometer erros graves, mas a Igreja, como um todo, nunca poderá se 
desviar da Verdade de Deus. A Igreja transporta, através do tempo, uma Verdade viva, 
que é maior que ela mesma. É o chamado «Depositum Fidei», o Tesouro da Fé, que deve 
ser preservado, caso alguma verdade seja publicamente questionada ou deturpada, a 
Igreja é desafiada a trazer novamente à luz «aquilo em que se acreditou por toda a 
parte, em todos os tempos e por todos os fiéis» (São Vicente de Lérins,+450).
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POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA 
Marilene Araujo de Almeida Oliveira, mãe de Davi , que 
está se preparando para a Primeira Eucaristia, mora em 
São Vicente e veio participar de uma missa na Paróquia da 
Pompéia e se sentiu tão bem acolhida que decidiu que esta 
seria a igreja que passaria a frequentar. Inscreveu seu filho 
na catequese e diz que mais uma vez se sensibilizou com 
a acolhida que as catequistas dão aos pais. Estão sempre 
muito atentas  e dispostas a 
atendê-los para tirar suas dúvidas.
O que também a motivou foram 
os horários de  missas aos 
domingos. Quando não pode vir
às 9h30 (horário da missa das 
crianças da catequese), procura vir 
em algum dos outros quatro horários, 
mas não deixa de participar,
juntamente com o marido e
o filho.   

NOVO

m que cremosm que cremos
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª Parte1ª ParteEE
14 - É VERDADEIRA A SAGRADA ESCRITURA?  R: Os  livros  da  Escritura 
ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus, porque 
são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo 
e  tem  Deus  por  Autor  (Cf.  Concílio  Vaticano II,  Dei  Verbum, nº 11). 
A Bíblia  não  caiu  do  céu  feita, nem  Deus  a  ditou  a  robôs, isto  é,  a  
escritores  inconscientes.  Antes,  «para  escrever  os  livros  sagrados,
Deus escolheu e se serviu  de pessoas  na posse das  suas  faculdades e
capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só 
aquilo que Ele queria. Para que determinados textos fossem reconhecidos como Escritura Sagrada, tiveram de ser 
aceitos pela Igreja Universal, ou seja, teve de existir um consenso nas comunidades: «Sim, é o próprio Deus que nos fala 
por este texto, isto é mesmo inspirado pelo Espírito Santo!». Desde o século IV estes escritos estão fixados no «Cânone 
das Sagradas Escrituras», tal como foram realmente inspirados pelo Espírito Santo.
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A CAMPANHA CONTINUA...A CAMPANHA CONTINUA...

16/04 - Aniversário do Papa Bento XVI 
17/04 - Aniversário de Dom Jacyr Francisco

26 a 28/04 - Tríduo na Igreja do Bom Pastor

09/04
/04

09/04
/04

 - Santa Bakhita
 - Domingo da Divina Misericórdia

 - 6º Aniversário do Pontificado do
              Papa Bento XVI 
              Missa pelo Papa, São José e
              Festa Litúrgica de Santo Expedito

 - Santo Anselmo
 - São Jorge
 - São Marcos Evangelista e

              São Frei Galvão

 - Domingo do Bom Pastor
 - Santo Atanásio
 - Festa dos Apóstolos S.Filipe e S.Tiago
 - 1ª Sexta-feira - Sagrado Coração 

              de Jesus  
 
              

          

 

15

19/04

21/04
23/04
25/04

29/04
02/05
03/05
04/05

16/04 - Aniversário do Papa Bento XVI 
17/04 - Aniversário de Dom Jacyr Francisco

26 a 28/04 - Tríduo na Igreja do Bom Pastor

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REFORMA DOS SINOS DA PARÓQUIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - REFORMA DOS SINOS DA PARÓQUIA 

Despesas com a Reforma dos 7 Sinos

1º Envelope  -  Dezembro 2011   

2º Envelope  -  Janeiro 2012

3º Envelope  -  Fevereiro 2012   
Março  -  2012  (parcial)   

TOTAL DE ENTRADAS   

DESPESAS 

06.558,00R$

10.115,50R$

40.000,00R$
ENTRADAS

TOTAL DE DESPESAS - R$ 40.000,00     TOTAL DE ENTRADAS  - R$ 23.846,50
TOTAL RESTANTE A PAGAR  -  R$ 16.153,50

    23.846,50R$

05.307,00R$

MISSAS ESPECIAIS

                                                     Para terminarmos o pagamento das despesas, você pode continuar o pagamento dos 
envelopes ou fazer uma doação espontânea: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia - Banco Itaú, Agência 
1604, Conta corrente nº 01777-0. Deus abençoe a todos pela confiança e generosidade!

PARTICIPE BEM DA SEMANA SANTA PARA CELEBRAR  BEM A VIDA NOVA QUE BROTA DO CRISTO RESSUSCITADO:PARTICIPE BEM DA SEMANA SANTA PARA CELEBRAR  BEM A VIDA NOVA QUE BROTA DO CRISTO RESSUSCITADO:

QUINTA-FEIRA SANTA -  DIA 05/04QUINTA-FEIRA SANTA -  DIA 05/04

Igreja da Pompéia e do  Bom 
Pastor - às 19h Missa da Ceia 
do Senhor. Logo após, Vigília 
Eucarística até meia-noite.

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO -  DIA 06/04SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO -  DIA 06/04

Celebração somente na Pompéia:
das 8h às 14h30 -  Vigília Eucarística
15h - Celebração Paixão do Senhor
18h - Via-Sacra e 19h - Procissão 

SÁBADO SANTO - DIA 07/04SÁBADO SANTO - DIA 07/04

Igreja da Pompéia e
do Bom Pastor - Missa da
Vigília Pascal, às 20h

DOMINGO DE PÁSCOA 
DIA 08/04

DOMINGO DE PÁSCOA 
DIA 08/04

Missas na Pompéia
7h30; 9h30; 12h; 
18h e 19h30
Bom Pastor, às 18h

O Dízimo é criador de um espírito comunitário e me leva 
ao encontro do irmão necessitado, e 
eu, acolhendo o irmão, estou 
acolhendo o próprio Cristo.

das     
Nossa Senhora
     
Nossa Senhora

EQUIPESEQUIPES

Ginásio de esportes da Igreja da PompéiaGinásio de esportes da Igreja da Pompéia

CháChá
     Terça-feira, dia 10 de abril, às 15h     Terça-feira, dia 10 de abril, às 15h

de

JANTAR DA 

Toca de AssisToca de Assis
     Sábado, dia 14 de abril, às 20h30
     Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia
      

     Sábado, dia 14 de abril, às 20h30
     Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia
      

dasdasdas

    01.866,00R$

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 

EVENTOS!EVENTOS!

S E M A N A  
CATEQUÉTICA
S E M A N A  
CATEQUÉTICA

Sempre caminhando
 para um conhecimento maior

 sobre Jesus, seu Caminho,
 Verdade e Vida.


