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HISTÓRIA DE SÃO JOÃO BATISTA -  São João Batista 
nasceu em Aim Karim, a 6 km de Jerusalém. Seu pai 
era um sacerdote do templo de Jerusalém chamado 
Zacarias. Sua mãe foi Santa Isabel, que era prima da 
Maria Mãe de Jesus. São João Batista foi consagrado a 
Deus desde o ventre materno. Em sua missão de 
adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento 
dos  pecados  manifestos   através  do   batismo.  João
              batizava o povo. Daí o nome João Batista, 

 ou seja, aquele que batiza. São João 
Batista é muito importante no 

Novo Testamento, pois foi o precursor
de Jesus, anunciou  sua vinda e a salvação

que o Messias traria para todos. Ele é 
também o último dos profetas. Depois

dele, não houve mais nenhum em
Israel. Quando o próprio Jesus, o

verdadeiro Salvador, foi ao encontro
de João Batista para ser batizado,

São João disse: «Eu é que devo ser
batizado por Ti, e Tu vens a mim?»

(Mt 3-14). Mas Jesus confirmou e São
João Batista batizou Jesus. Assim 

Jesus começou sua vida pública. Sua 
festa é celebrada, no dia 24 de 
junho. Suas relíquias estão na 

Igreja de São Silvestre, em Roma,
Itália e em Amiens, França.

 

«Estávamos um pouco afastados da Igreja até que 
nossa filha pediu para entrar na catequese e foi o 
melhor que nos aconteceu. Unimo-nos  ainda mais, 
voltamos a frequentar a missa todos os domingos, nos 
tornamos leitores, minha esposa dá aula na 
catequese e minha filha toca violino na orquestra da 
Paróquia. Só temos a agradecer o bem que, estar 
ainda mais perto de Deus, tem feito a nossa família».

Fernando, Maristel e Luisa Stahl - Paróquia da Pompéia

CREIO NA RESSURREIÇÃO DA CARNECREIO NA RESSURREIÇÃO DA CARNECREIO NA RESSURREIÇÃO DA CARNE
Sob o ensejo da celebração de Finados nesse mês de novembro, transcrevemos aqui alguns 
trechos do ensinamento do Catecismo da Igreja Católica sobre Ressurreição da Carne.

«Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo
ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para 
sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão
para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele os
ressuscitará no último dia. Tal como a d’Ele, também a
nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade». (n.989)

CARNE
«A palavra «carne» designa o homem na sua 
condição de fraqueza e mortalidade.
«Ressurreição da carne» significa que, depois da
morte, não haverá somente a vida da alma
imortal, mas também os nossos «corpos 
mortais» (Rm 8,11) retomarão a vida». (n.990)

O QUE É RESSUSCITAR?
«Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na 
corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora
ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Deus na sua 
onipotência, restituirá definitivamente a  vida incorruptível aos nossos
corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição 
de Jesus». (n.997)

QUEM RESSUSCITARÁ?
Todos os homens que tiverem morrido: «Os que tiverem praticado o 
bem, para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal,
para uma ressurreição de condenação» (Jo 5,29)». (n.998)

A MORTE É O TERMO DA VIDA TERRENA
«As nossas vidas são medidas pelo tempo no decurso do qual nós mudamos e 
envelhecemos. E como acontece com todos os seres vivos da terra, a morte surge como o 
fim normal da vida. Este aspecto da morte confere uma urgência às nossas vidas: a 
lembrança da nossa condição de mortais também serve para nos lembrar de que temos 
um tempo limitado para realizar a nossa vida». (n.1007)

«Os que morrerem na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente 
purificados, viverão para sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, 
porque O verão «tal como Ele é» (I Jo 3,2), «face a face» (l Cor 13, 12). (n.1023)

«A doutrina da Igreja afirma a existência do Inferno e a sua eternidade. As almas dos 
que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente, após a morte, aos 
infernos, onde sofrem as penas do Inferno, «o fogo eterno». A principal pena do inferno 
consiste na separação eterna de Deus, o único em Quem o homem pode ter a vida e a 
felicidade para  que foi criado e a que aspira». (n.1035)

Na Abertura da XVI Assembléia Geral Ordinária do Sínodo, cujo 
tema é a família, o Papa Francisco iniciou a sua homilia citando a 
frase do Evangelho de São João: «Se nos amarmos uns aos 
outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega à perfeição 
em nós». Desta passagem emergem três argumentos em volta 
dos quais o Papa desenvolveu a sua homilia: o drama da solidão, 
o amor entre o homem e a mulher e a família.
«Neste contexto social e matrimonial bastante difícil, a Igreja é 
chamada a viver a sua missão na fidelidade, na verdade e na 
caridade. A Igreja é chamada a viver a sua missão na fidelidade 
ao seu Mestre como voz que grita no deserto, para defender o 
amor fiel e encorajar as inúmeras famílias que vivem o seu 
matrimônio como um espaço onde se manifesta o amor divino; 
para defender a sacralidade da vida, de toda a vida; para 
defender a unidade e a indissolubilidade do vínculo conjugal 
como sinal da graça de Deus e da capacidade que o homem tem 
de amar seriamente».  Disse o Papa Francisco.
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realização	do	bem	de	todos.	O	Reino	de	Deus	foi	e	
será	sempre	a	vitória	sobre	o	pecado	e	a	morte,	que	
garante	 a	 salvação	 da	 humanidade.	 Para	 Jesus,	 o	
poder	 é	 servir,	 dar	 a	 vida.	 A	 riqueza	 torna-se	
misericórdia	 (acolhimento	 aos	 outros)	 e	 neste	
Reino	não	há	súditos,	mas	irmãos	e	irmãs	amados.	
Somos	 convocados	 para	 um	 encontro	 com	 Jesus	
Cristo	 vivo.	 Ele	 é	 nosso	 Rei,	 porque	 procuramos	
viver	segundo	seus	ensinamentos,	orientar	o	nosso	
modo	 de	 pensar,	 de	 falar,	 de	 julgar,	 de	 agir,	 de	
trabalhar	e	de	viver.	O	Reino	de	Deus	acontece	onde	
Jesus	é	conhecido,	acreditado,	obedecido	e	amado.	
Nele,	Jesus	é	rei	e	reina,	pois	está	presente	o	amor	
verdadeiro.	 O	 Reino	 de	 Deus	 começa	 dentro	 do	
coração	das	pessoas	e	cresce	na	vida	comunitária.	
Foi	Jesus	que	disse:	«O	Reino	de	Deus	está	no	meio	
de	vós!»	(Lc.	17,21)

(Homilia do Papa 
Francisco na missa de abertura do Sínodo sobre as famílias - 04/10/2015)

SÍNODO DOS BISPOS SOBRE A FAMÍLIA
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Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:2.000

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)

Expediente

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

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, às 17h30 e 
Domingo, às 18h - Aberta todos os dias das 8h às 18h

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396

2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 17h - Sábados: às 19h  Domingos: 
às 08h, 10h, 12h, e 19h30 

Missas

   Site da Paróquia www.paroquiadapompeia.com.br

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

Capela São João Paulo II - Rua Evaristo da Veiga, 177
Missa toda quarta-feira, às 19h - Aberta de 2ª a Sábado

das 15h às 18h -  com a reza do terço, às 18h
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Dízimo	na	comunidade	também	é	questão	
de	coragem	e	de	perseverança.	
Senhor	 acolhe	 o	 meu	 dízimo	 mensal,	 fruto	 de	
minha	consciência	missionária.	

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

 «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.

                ENTRADA  -  1410,05 kg                       SAÍDA  -  88 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE OUTUBRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE OUTUBRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE OUTUBRO DE 2015

MISSAS ESPECIAIS

TERÇO 
DOS 
HOMENS
Segunda-feira, dia 09 
de novembro, às 20h

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA
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Sois Vós o Caminho Salvador,
Rei da Paz, Rei dos reis.

22 de novembro - Festa de Cristo Rei 

01/11 - SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS01/11 - SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
02/11 - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS02/11 - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS

              Presbíteros e Mártire              Presbíteros e Mártiress

22/11 - Solenidade de Nosso22/11 - Solenidade de Nosso
              Senhor Jesus Cristo              Senhor Jesus Cristo
              Rei do Universo              Rei do Universo
25/11 - Missa votiva de São25/11 - Missa votiva de São

30/11 - FESTA DE SANTO ANDRÉ APÓSTOLO30/11 - FESTA DE SANTO ANDRÉ APÓSTOLO

01/11 - SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
02/11 - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS
              DEFUNTOS - FINADOS
              Missas às 08h, 10h e 17h
02/11 - Missa votiva de Santo Expedito
04/11 - São Carlos Borromeu
05/11 - Liturgia das horas - Vésperas Solenes com
              Bênção do Santíssimo às 16h
06/11 - Missa votiva do Sagrado Coração de Jesus
08/11 - Missa às 10h de Nossa Senhora de Nazaré
09/11 - Dedicação da Basílica do Latrão
09/11 - Missa votiva de Santa Bakhita
11/11 - São Martinho de Tours
12/11 - São Josafá
19/11 - São Roque Gonzalez, Afonso Rodriguez e
              João Del Castillo, 
              Presbíteros e Mártires
19/11 - Missa votiva de 
              São José
22/11 - Solenidade de Nosso
              Senhor Jesus Cristo
              Rei do Universo
25/11 - Missa votiva de São
              Frei Galvão
26/11 - Dia Nacional de Ação
              de Graças
27/11 - Nossa Senhora das 
              Graças
30/11 - FESTA DE SANTO ANDRÉ APÓSTOLO

          

              

           

          

 

Chá da Capela Chá da Capela 
São João São João 
Paulo llPaulo ll

Chá da Capela 
São João 
Paulo ll

Terça-feira, dia 10 de novembro, às 15hTerça-feira, dia 10 de novembro, às 15hTerça-feira, dia 10 de novembro, às 15h

NOITE DONOITE DO

 BACALHAU BACALHAU
NOITE DO

 BACALHAU
Sábado, dia 07 de novembro, às 20hSábado, dia 07 de novembro, às 20hSábado, dia 07 de novembro, às 20h

Chá da PadroeiraChá da PadroeiraChá da Padroeira

No dia 06 de outubro no Chá 
da Padroeira Miriam, que 
frequenta a Capela do Bom 
Pastor, foi a feliz ganhadora 
de um lindo micro-ondas.
Parabéns! 

Foram distribuídas 40 Bíblias - 05 
Bíblias na Capela São João Paulo ll, 
no dia 30 de setembro.  10 Bíblias 
na Capela do Bom Pastor, dia 3 e 4 
de outubro, e no mesmo final de 
semana 25 Bíblias na Igreja da 
Pompéia.

Entrega das
Bíblias

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia
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