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DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS
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Em Sacramento,
nós Vos temos,
Senhor Jesus
que nos mantém 
neste peregrinar,
no vinho e 
no pão,
Presença Real,
de vossa
plena forma
de conosco estar.

Em Sacramento,
nós Vos temos,
Senhor Jesus
que nos mantém 
neste peregrinar,
no vinho e 
no pão,
Presença Real,
de vossa
plena forma
de conosco estar.



... eu me sinto
acolhida 

e rodeada de 
pessoas com o

mesmo
objetivo que eu.

Isabela Reis

 25.          Nas famílias com vários filhos 
surgem sempre situações de rivalidade entre 
os irmãos. Sempre que surja um problema, 
coloque as crianças frente a frente e procure 
com a ajuda delas, resolver o problema. 
Quando as crianças percebem que os pais 
não tomam partido por nenhum dos lados, 
compreendem o valor e a  necessidade de 
chegar a um acordo e valorizar o diálogo. 

 Como viver
  em Família 

NOSSA GENTE
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“Sempre  tive devoção por Nossa Senhora.  
Passava em frente da Igreja da Pompéia  
diariamente,  quando  ia para o meu 
trabalho, e  sempre me concentrava à sua 
porta  e agradecia a vida maravilhosa que 
Deus tem me  proporcionado e aos meus 
familiares. Um dia  estava em frente à Igreja 
e recebi uma ligação com uma notícia muito 
boa,  intercedida pela  Virgem protetora, que 
atendeu prontamente meu pedido.  Entrei 
na Igreja no mesmo momento para 
agradecer.  Desde então frequento 
assiduamente.  Fiz amizade com os Padres 
da Paróquia. Minha esposa Vitória também é  
frequentadora de nossa Igreja,  que tem uma 
comunidade amiga, acolhedora e amável”.
                                       Mauricio e Vitoria Lahan

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

A Eucaristia é o ponto mais alto e ao mesmo tempo a 
fonte de toda a vida da Igreja, o Sacramento da Unidade dos 
homens com Deus e de uns com os outros. Na Santa Ceia o 
Senhor faz-Se sempre presente na História da forma mais 
plena e reúne Seu Povo: a Eucaristia “faz” a Igreja.

Na celebração da Eucaristia, a Igreja invoca o dom de 
Deus e, ao mesmo tempo, abre-se a Ele no acolhimento 
humilde do louvor: a Igreja “faz” a Eucaristia. Jesus celebrou 
com os seus discípulos, antes da Páscoa, a última ceia no 
contexto do banquete pascal hebraico. Neste banquete, fazia-
se memória das maravilhas realizadas pelo Senhor Deus na 
história da Aliança e acreditava-se que o poder do Eterno os 
tornasse presentes e eficazes para a própria comunidade 
celebrante (“memorial”). Na Santa Missa, Jesus se dá aos seus 
amigos como memorial da Nova Aliança, estabelecido no Seu 
sacrifício pascal, que a ceia anuncia e antecipa no mistério (cf. 
Mc 14,22-25; 1Cor 11,23-26). 

Em continuidade com esta tradição dos Apóstolos, o 
gesto sacramental da celebração da Eucaristia foi sempre o 
preferido de Jesus: partir o pão da fraternidade e partilhar o 
cálice do vinho da comunhão de destino, no contexto da 
bênção de Deus. 

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
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17- QUE SIGNIFICADO TEM O ANTIGO TESTAMENTO PARA OS CRISTÃOS?  R: No Antigo 
Testamento Deus Se mostra como o Criador e o sustento do mundo, como guia e educador da 
humanidade. Também os livros do Antigo Testamento são Palavra de Deus e Sagrada Escritura. 
Sem o Antigo Testamento não é possível compreender Jesus. No Antigo Testamento começa uma 
grande história didática sobre a fé que no Novo Testamento sofre uma decisiva mudança e atinge 
a meta com o fim do mundo e o retorno de Cristo. Aqui o Antigo Testamento revela-se mais do 
que uma simples introdução ao Novo. Os Mandamentos e as profecias do Povo da Antiga 
Aliança, com as suas promessas para toda a humanidade, nunca foram revogados. Nos livros da 
Antiga Aliança encontra-se um insubstituível tesouro de orações e de sabedoria; em particular, 
os Salmos pertencem  à oração cotidiana da Igreja. 

Catecismo Jovem da Igreja Católica
1ª Parte1ª ParteEEm que cremosm que cremos
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OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA

NOVOS GRUPOS TERÃO INÍCIO EM 08 DE AGOSTO DE 2012. 
INSCRIÇÕES NA SECRETARIA PAROQUIAL.

NOVOS GRUPOS TERÃO INÍCIO EM 08 DE AGOSTO DE 2012. 
INSCRIÇÕES NA SECRETARIA PAROQUIAL.

 “As Oficinas de Oração 
e Vida são um serviço 
dentro da Igreja que 
tem por objetivo passar 
aos fiéis um método 
prático para aprender a 
orar de uma maneira 
ordenada. Passo a 
passo, entramos numa 
re l a çã o  p e s s o a l  e  
íntima com o Senhor, na 
f é  e  n o  a m o r .  
Analisamos nossa vida 
à luz da Palavra e a 
oração nos ajuda a nos 
libertar e a mudar, 
recuperando o sentido 
da vida. E o que fazer 
p r a  m u d a r ?  S ó  
t r a n s f o r m a n d o  o  
c o r a ç ã o  é  q u e  
t r a n s f o r m a m o s  o  
m u n d o ”.  Q u e  t a l  
participar das Oficinas? Elzira Salgado de Lima, guia das Oficinas de Oração e Vida em nossa Paróquia desde 1999
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SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MISSIONÁRIO E AJUDE MAIS 
PESSOAS A CONHECEREM E AMAREM JESUS E SUA IGREJA.
PEGUE NA SECRETARIA PAROQUIAL O SEU CARNÊ 
E PARTICIPE DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAPELA
BEATO JOÃO PAULO II.

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MISSIONÁRIO E AJUDE MAIS 
PESSOAS A CONHECEREM E AMAREM JESUS E SUA IGREJA.
PEGUE NA SECRETARIA PAROQUIAL O SEU CARNÊ 
E PARTICIPE DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAPELA
BEATO JOÃO PAULO II.

                 PASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE JUNHO 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

IGREJA DA POMPÉIA IGREJA DA POMPÉIA 
Missa da Unção Comunitária 

dos Enfermos, dia 9 de Julho, às 17h.
Missa da Unção Comunitária 

dos Enfermos, dia 9 de Julho, às 17h.

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

                Entrada                                               1275,6 kg
                       Saída (67 cestas) 1165,0 kg

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

1ª Sexta-feira do mês 
Sagrado Coração de Jesus

06/07 - Santo Crisma, às 20h, com a
              presença de Dom Jacyr Francisco

 

 - Santa Maria Goretti e 
              
              

 - Santa Paulina, Santa Bakhita e Missa da 
              Unção comunitária dos Enfermos, às 17h

 - São Bento              
 - São Camilo de Lélis
 - Festa de Nossa Senhora do Carmo
 - São José
 - Festa do Apóstolo São Tiago Maior e 

              São Frei Galvão
- São Joaquim e Santa Ana, pais de

              Maria Santíssima
 - Santo Afonso Maria de Ligório
 - 1ª Sexta-feira do mês,

              Sagrado Coração de Jesus
 - São João Maria Vianney             

          

 

02/07
06/07

09/07

11/07
14/07
16/07
19/07
25/07

26/07

01/08
03/08

04/08

 - Santo Expedito

1ª Sexta-feira do mês 
Sagrado Coração de Jesus

06/07 - Santo Crisma, às 20h, com a
              presença de Dom Jacyr Francisco

 

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

EVENTOSEVENTOS Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

da Igreja do Bom Pastorda Igreja do Bom Pastor
     Sábado, dia 28 de julho, às 20h30

CALDO VERDECALDO VERDE

Obrigado ao Maestro Ivan 
e ao Coral Agnus Dei
de Praia Grande!

Obrigado ao Maestro Ivan 
e ao Coral Agnus Dei
de Praia Grande!

NO BOM PASTORNO BOM PASTOR
Nos finais de semana de: 07 e 08 de julho,

14 e 15 de julho, a partir das 19h.
Participe! Av. Ana Costa, 396.

Nos finais de semana de: 07 e 08 de julho,
14 e 15 de julho, a partir das 19h.

Participe! Av. Ana Costa, 396.

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

O Dízimo é uma fonte de bênção, porque tudo o que é 
feito com amor e por amor, agrada 
a Deus. Ele olha e ama um coração 
capaz de partilhar!

D       Í          Z          I          M        O

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS

PRÓXIMO ENCONTRO: DIA 09 DE JULHO, ÀS 20H!PRÓXIMO ENCONTRO: DIA 09 DE JULHO, ÀS 20H!

Toda segunda 2ª feira 
de cada mês. Participe 

e venha rezar o 
Rosário em honra  
à Nossa Senhora. 

FESTA

            
JUNINA 

 

FESTA

            
JUNINA 

 
CatequeseCatequese

DADA

... E A NOSSA MISSÃO CONTINUA!... E A NOSSA MISSÃO CONTINUA!

Vá conhecer o local. Fica na Rua Evaristo da 
Veiga, 177 no Bairro do Campo Grande.  

A PARÓQUIA DA POMPÉIA
ESTÁ CRESCENDO!
NASCE UMA NOVA CAPELA:
BEATO JOÃO PAULO II
PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM
DESTA ,MISSÃO!

A PARÓQUIA DA POMPÉIA
ESTÁ CRESCENDO!
NASCE UMA NOVA CAPELA:

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM
DESTA ,MISSÃO!

BEATO JOÃO PAULO II

FESTA JUNINAFESTA JUNINA


