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 23.          Cada membro da tua família 
percebe as coisas de um modo diferente.
Aceita os vários pontos de vista em vez de 
tentares torná-los iguais ou ignorá-los.
Dessa forma, aprofundarás ainda mais a  
experiência de vida, intensificarás a tua 
percepção e multiplicarás a tua felicidade. 

 Como viver
  em Família ...para                                 

aceitar 
Deus no 
coração.

EDITORIAL

Venha, Espírito Santo! Faça de nós 
testemunhas apaixonadas e contagiantes da 
Verdade que nos salva!

Venha tornar-nos irradiantes da luz e da 
alegria que o Verbo da Vida infunde nos 
corações! Derrame em nós o Amor de Deus, 
para que faça de cada um de nós imagem do 
Seu Rosto para o nosso próximo, nas pequenas 
e grandes histórias da Caridade que salva. 

Seja em nós a Esperança ardente, 
antecipação militante do eterno futuro, 
penhor e garantia da glória, ansiada e 
esperada! E faça que, com a nossa vida, 
possamos atrair para o presente do mundo o 
futuro da promessa de Deus,  como 
testemunhas acreditáveis da Esperança que 
não engana!Venha, Espírito Santo!           
                                                        (Dom Bruno Forte)

PPentecostes

Henrique Gonçalves
Lourenço Silva

NOSSA GENTE
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«Eu Fabiana, sempre tive muita devoção a Nossa 
Senhora. Em 2010, encontrei o Marcelo que 
também é devoto de Nossa Senhora. Casamos 
em 13 de maio de 2011, dia de Nossa Senhora de 
Fátima. Desde então percebemos que a mãe de 
Jesus sempre está presente em nossa vida, para 
nos iluminar, fortalecer e proteger, junto com 
seu Filho. Com a decisão do casamento, a cidade 
de Santos foi escolhida para abrigar o nosso 
novo lar, pois morávamos em São Paulo. Após o 
casamento procuramos uma igreja próxima a 
nossa  casa para participar das missas aos 
domingos. Quando descobrimos que na rua de 
trás do prédio que moramos havia uma Igreja 
belíssima e, para nossa surpresa e alegria era 
Nossa Senhora do Rosário de Pompéia. Estar 
próximo de Maria nos faz estar próximo a Jesus. 
Esta proximidade cada vez mais nos mostra a 
importância de Jesus na nossa união 
matrimonial! Casal que reza junto, persevera 
junto!»                                    Fabiana e Marcelo
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A nossa Paróquia  
é uma  boa... 
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s Livros da Bíblias Livros da Bíblia
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª Parte1ª ParteOO
Antigo Testamento: Antigo Testamento:
É a primeira parte de toda a Bíblia e a 
Sagrada Escritura dos judeus. O Antigo 
Testamento  da Igreja  Catól ica  
compreende 46 livros: Pentateuco, 
Escritos Históricos, Proféticos e 
Sapienciais (onde estão os 150 Salmos).  

 

Novo Testamento: Novo Testamento:
É a Segunda parte de toda a Bíblia. 
Contém os textos especificamente 
cristãos: os quatro Evangelhos, os Atos 
dos Apóstolos, treze cartas de São 
Paulo, a Carta aos Hebreus, sete cartas 
católicas e o Apocalipse de São João.  

 

Leia mais a Bíblia!
«Desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo»

(São Jerônimo)

Leia mais a Bíblia!
«Desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo»

(São Jerônimo)

Desde março de 2012 o casal Carlos e Regina assumiu a 
Pastoral da Caridade, que já contava na equipe com o casal 
Claudiomiro e Josefa e com o casal Hélio e Odete, 
coordenadores anteriores, cuja gratidão da paróquia é 
grande por todos estes anos de trabalho dedicados aos mais 
carentes da nossa paróquia. Alguns representantes das 
pastorais da paróquia também estão presentes com uma 
palavra amiga e uma ajuda concreta na formação humana e 
cristã e na distribuição das cestas. Outros paroquianos 
também ajudam na equipe de visitação para os assistidos. A 
arrecadação de mantimentos ocorre sempre no primeiro 
domingo de cada mês e a entrega das cestas é feita de 
segunda à sexta-feira desta mesma semana. Quem quiser 
nos ajudar seja de uma forma ou outra será sempre bem-
vindo! Após o Domingo da Caridade, ainda recebemos 
mantimentos não-perecíveis que podem ser entregues na 
secretaria paroquial em qualquer dia da semana. paroquianos, pois a pastoral da caridade só existe 
 A equipe espera continuar contando com a colaboração  dos graças à generosidade da comunidade.

Pompéia em Notícia 68Pompéia em Notícia 68

PASTORAL DA CARIDADE 



EVENTOS!EVENTOS!
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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.

O que é Dízimo? É uma forma mensal de 
contribuição financeira para a manutenção da 
Igreja, da própria comunidade católica que dela 
participa. O dízimo é também um convite para que 
cada cristão saia de si mesmo, e comece a pensar    

        na comunidade, e em toda a  
                      Igreja.

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

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 

MISSAS ESPECIAIS

     
Bom Pastor
     
Bom Pastor

IGREJAIGREJA

     Sábado, dia 19 de maio, às 20h30
     Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia
      

     Sábado, dia 19 de maio, às 20h30
     Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia
      

Noite
Espanhola

CháChá
     Terça-feira, dia 15 de maio, às 15h     Terça-feira, dia 15 de maio, às 15h

do

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

da

14/05 - Festa do Apóstolo São Matias 

31/05 - Festa da Visitação
              de Nossa Senhora

27/05 - Solenidade de
              Pentecostes

07/05
/05

07/05
/05

 - Santo Expedito
 - Santa Bakhita

 - São José
 - Solenidade da Ascensão do Senhor 

              e Dia Mundial das Comunicações 
              Sociais 

 - São Filipe Neri

 - São Frei Galvão

 - 1ª Sexta-feira -
              Sagrado Coração
              de Jesus
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19/05
20/05

26/05

30/05

01/06

14/05 - Festa do Apóstolo São Matias 

27/05 - Solenidade de
              Pentecostes

31/05 - Festa da Visitação
              de Nossa Senhora

VISITA DA 
IMAGEM PEREGRINA 

DE FÁTIMA 
EM NOSSA PARÓQUIA 

VISITA DA 
IMAGEM PEREGRINA 

DE FÁTIMA 
EM NOSSA PARÓQUIA 

dias 22, 23 e 24 de maio

TERÇO DOS HOMENS EM 
NOSSA PARÓQUIA
TERÇO DOS HOMENS EM 
NOSSA PARÓQUIA
Convidamos os homens de nossa 
Paróquia para juntos, uma vez por mês,
sempre na segunda 2ª feira de cada mês,
às 20h, rezarmos um Terço em honra
a Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, agradecendo e
pedindo as graças materiais e espirituais para  as nossas
famílias. Vamos rezar juntos!

PRIMEIRO ENCONTRO, DIA 14 DE MAIO DE 2012,
ÀS 20H, NA IGREJA DA POMPÉIA.

BEATO JOÃO PAULO II.

A PARÓQUIA DA POMPÉIA
ESTÁ CRESCENDO!

NASCE UMA NOVA CAPELA:

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM
DESTA MISSÃO!

BEATO JOÃO PAULO II.

Colabore na construção e instalação 
da Nova Capela Beato João Paulo II e 
ajude mais pessoas a conhecerem e 
amarem Jesus  e  sua  Igre ja!  
Informações na Secretaria Paroquial.

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
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