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Humildes
 suplicamos, terno Coração, 

as nossas preces, vinde escutar,
ao celebrarmos juntos,

plenos de alegria,
vosso Eterno Amor por nós!

Humildes
 suplicamos, terno Coração, 

as nossas preces, vinde escutar,
ao celebrarmos juntos,

plenos de alegria,
vosso Eterno Amor por nós!



«Há 15 anos, eu e Haroldo casamos na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário de Pompéia. Naquele 
dia, não sabíamos o quão importante seria para 
nós a vida nesta comunidade. Três anos depois 
do casamento, nasceram nossos filhos, Pedro e 
Beatriz. Apesar de sermos cristãos e devotos de 
Nossa Senhora, estávamos afastados da Igreja, 
indo à missa apenas algumas vezes ao ano. De 
certa forma, foram os nossos filhos que nos 
trouxeram de volta à Igreja, pois em 2011 
iniciaram na catequese e começamos a ir às 
missas todos os domingos de manhã. Há 
aproximadamente seis meses, para nossa 
surpresa, fomos convidados a participar da 
equipe de Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão e, desde então, percebemos cada 
vez mais a importância para a nossa família da 
presença de Jesus Cristo e Nossa Senhora em 
nossas vidas. Somos gratos a Deus pelas bênçãos 
recebidas e tem sido muito gratificante poder 
servir a Paróquia».
                     Elaine Zurma Parri e Haroldo José Parri

... para 
agradecer 
a tudo que 

Jesus
nos fez.

André Dias Al. Diegues

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

 24.          Em todas as famílias existe lugar 
para o conflito. Mas se evitares a culpa, se 
ouvires o outro verdadeiramente, e 
tentares conseguir soluções construtivas, 
o conflito pode resultar numa maior 
compreensão entre vocês, e num melhor 
entendimento das suas diferenças. 

 Como viver
  em Família 

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

Deus realiza por seu Povo. Participe do 
Dízimo! Uma nova experiência de fé 
acontecerá em sua vida.

A vida eucarística suscitada pela ação do 
Espírito Santo é, portanto, comunhão, testemunho e 
serviço: ela impõe ao cristão o compromisso de viver a 
reconciliação e de anunciar e transmitir aos outros a 
graça da comunhão que lhe foi gratuitamente 
concedida. A Eucaristia ajuda a despertar em nós, 
antes de mais nada, um estilo de vida repleto de 
agradecimento, de adoração e de oferta, referindo 
tudo a Deus como fonte primeira e pátria definitiva e 
abrindo-se para acolher o dom que somente de Deus 
tem sua origem. Esse estilo de gratidão e admiração 
nos liberta do aprisionamento em nós mesmos, 
abrindo nossa alma para as surpresas de Deus. Onde 
não houver gratidão, o dom ficará perdido; onde se 
realizar a eucaristia, ele se tornará plenamente 
fecundo.                                            (Dom Bruno Forte) 

EDITORIAL

CorpusChristi

22

NOSSA GENTE
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“Temos uma grande 
identidade com o bairro e 
principalmente com a Paróquia 
da Pompéia. Esta comunidade 
nos acolheu durante toda a 
minha infância, em especial a 
Igreja, onde eu e minhas irmãs 
f i ze m o s  n o s s a  p r i m e i ra  
comunhão. Esta oportunidade 
e  p r i n c i p a l m e n t e  e s t a  
maravilhosa experiência é que 
eu desejo transmitir à minha 
filha Julia - os valores, a família 
e principalmente o contato 
próximo com Deus e a Igreja. 
Por este motivo escolhi a Igreja 
da Pompéia para ela se 
preparar para a Primeira 
Eucaristia”.        (Juliana Dias)

POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?

15- COMO PODE A SAGRADA ESCRITURA SER «VERDADE» SE NEM TUDO O QUE NELA SE ENCONTRA ESTÁ 
CORRETO?  R: A Bíblia não transmite precisão histórica nem conhecimentos científico-naturais. Também 
os autores eram filhos do seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em 
cujos erros, por vezes, estavam presos. Apesar disso, tudo o que o ser humano precisa saber sobre Deus 
e sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura.

16- COMO SE LÊ A BÍBLIA CORRETAMENTE?  R: A Sagrada Escritura é lida corretamente se for lida em 
atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela surgiu. Ela contém a Palavra de 
Deus, isto é, a decisiva mensagem de Deus para nós. 
A Bíblia é como uma longa carta dirigida a cada um de nós. Por isso, temos de acolher as Sagradas 
Escrituras com grande amor e respeito. Primeiro, devemos realmente ler a carta de Deus, isto é, não isolar 
pormenores sem considerar o todo. Depois, devemos orientar esse todo para o seu coração e mistério, ou 
seja, para Jesus Cristo, de quem fala toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento. Portanto, devemos ler as 
Sagradas Escrituras na mesma fé viva da Igreja em que elas surgiram.

m que cremosm que cremos
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª Parte1ª ParteEE
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PEGUE NA SECRETARIA PAROQUIAL O SEU CARNÊ E PARTICIPE DESTA MISSÃO.
Todo cristão pelo batismo é também 
Missionário! Ajude você também na 
construção da Nova Capela da Paróquia 
em honra ao Beato João Paulo II. Vá 
conhecer o local. Fica na Rua Evaristo da 
Veiga, 177 no Bairro do Campo Grande.  
Pegue na Secretaria Paroquial o seu 
carnê e ajude o coração missionário da 
Paróquia a bater mais forte e tornar 
mais conhecido o Senhor Jesus!

FESTA JUNINA
da Catequese 

              

FESTA JUNINA
da Catequese 

                   Sábado, dia 16 de junho, das 15h às 19h     Sábado, dia 16 de junho, das 15h às 19h

NoiteNoite

PortuguesaPortuguesa
    Sábado, dia 23 de junho, às 20h30    Sábado, dia 23 de junho, às 20h30

Com o Grupo Folclórico Verde Gaio!Com o Grupo Folclórico Verde Gaio!

     Sábado, dia 30 de junho, às 20h30     Sábado, dia 30 de junho, às 20h30

JANTARJANTAR

TOCA de AssisTOCA de Assis

da Igreja do Bom Pastorda Igreja do Bom Pastor
     Domingo, dia 10 de junho, às 13h

FEIJOADAFEIJOADA

EVENTOSEVENTOS Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

                 PASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE MAIO DE 2012

 «Estive com fome e me destes de comer»   (Mt 25,35)
Traga sua doação de mantimentos não perecíveis, na 
missa do 1º fim de semana de cada mês, para aliviar a 
fome de alguém.

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

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

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

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

Expediente

Missas
   Site da Paróquia www.paroquiadapompeia.com.br

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

CORPUS CHRISTI - 07 DE JUNHO CORPUS CHRISTI - 07 DE JUNHO 
Missas às 08h e às 17h - Adoração Eucarística 

diante do Santíssimo das 09h  às 16h
Igreja do Bom Pastor  

Missa e Bênção do Santíssimo, às 19h30

07/06 - Corpus Christi

15/06 - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

24/06 - Solenidade do Nascimento de 
              São João Batista

01/07 - Solenidade de São Pedro e São Paulo
              Dia do Papa 

04/06 - Santo Expedito

 - Santa Bakhita 
 - Beato José de Anchieta
 - São Barnabé
 - Santo Antonio              

- Imaculado Coração de Maria
 - São José
 - São Luís Gonzaga

 - São Frei Galvão
 - Santo Irineu
 - Santos Proto-mártires de Roma

              

          

 

07/06 - Corpus Christi
08
09
11/06
13/06

16/06 
20/06
21/06

27/06
28/06
30/06

/06
/06

15/06 - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

24/06 - Solenidade do Nascimento de 
              São João Batista

01/07 - Solenidade de São Pedro e São Paulo
              Dia do Papa 

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

CORAL DE PRAIA GRANDE - Domingo,
dia 10 de junho, às 16h, na Igreja da Pompéia.
CORAL DE PRAIA GRANDE - Domingo,
dia 10 de junho, às 16h, na Igreja da Pompéia.

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

                Entrada                                           1334 kg
                       Saída (68 cestas) 1239 kg

TERÇO DOS HOMENS
Toda segunda 2ª feira de 

cada mês. Participe e 
venha rezar o Rosário em 
honra à Nossa Senhora. 

Próximo encontro: 
dia 11 de junho, às 20h!

Nossos agradecimentos ao 
Coral Cantares de Espanha

Gracias, Sr. Garcia!
Gracias, Sr. Garcia!

Noite Espanhola

NOVOS COROINHAS 
NA PARÓQUIA!

Parabéns aos 3 novos
coroinhas: Brandon,

Norbert e Pedro.

Obrigado 
ao Maestro 
Roberto
Martins 
e a todo o 
Coral! APRESENTAÇÃO CORAL MUNICIPAL DE SANTOSAPRESENTAÇÃO CORAL MUNICIPAL DE SANTOS


