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classificação «Svmma Cvm Lavde» e a determinação de 
publicação integral de sua tese por parte da banca 

formada pelos professores Patrick Valdrini, orientador 
da tese ex-reitor do Instituto Católico de Paris, 

Natale Loda, primeiro correlator da tese, e 
Mateo Nacci, substituto da professora Claudia 

Izzi. Assistiram a defesa pública da tese seis 
padres espanhóis, um padre brasileiro e 

uma leiga também brasileira, todos amigos
do Padre Ricardo.

PADRE RICARDO 
É DECLARADO 

EM ROMA 
DOUTOR EM 

DIREITO CANÔNICO

ANO JUBILAR DA MISERICÓRDIAANO JUBILAR DA MISERICÓRDIAANO JUBILAR DA MISERICÓRDIA

O JUBILEU DA MISERICÓRDIA, UM ANO SANTO 
PARA A IGREJA E PARA O MUNDO!

O anúncio do Papa Francisco de celebrar um Jubileu da Misericórdia tomou a todos de surpresa. Um Ano Santo 
extraordinário sobre a misericórdia, todavia, não poderia ser uma surpresa conhecendo o pensamento do Papa. A 
misericórdia é o ponto de referência permanente para o Sumo Pontífice Francisco. A indicação de um Ano Santo 
extraordinário, portanto, é a feliz consequência desta atenção e deste testemunho que cotidianamente ele oferece à 
Igreja e ao mundo. O Jubileu é uma ocasião extraordinária para reforçar e revigorar aquilo que constitui a vida ordinária da 
Igreja e de cada cristão: ser sinal da proximidade e da ternura de Deus. O Jubileu quer recordar a cada um a beleza da fé que 
coloca ao seu centro o amor misericordioso do Pai tornado visível no rosto de Cristo e sustentado pelo Espírito Santo que 
guia os passos dos fiéis nas vicissitudes da história.

O logotipo e o lema colocados juntos oferecem uma feliz síntese do Ano Jubilar. O lema 
Misericordiosos como o Pai (retirado do Evangelho de Lucas, 6,36) propõe viver a misericórdia no 
exemplo do Pai que pede para não julgar e não condenar, mas perdoar e dar amor e perdão sem 
medida (cfr. Lc 6,37-38). O logotipo - obra do Padre jesuíta Marko I. Rupnik - apresenta-se como 
uma pequena suma teológica do tema da misericórdia. Mostra, na verdade, o Filho que carrega 
aos seus ombros o homem perdido, recuperando uma imagem muito querida da Igreja primitiva, 
porque indica o amor de Cristo que realiza o mistério da sua encarnação com a redenção. O 
desenho é feito de tal forma que realça o Bom Pastor que toca profundamente a carne do 
homem,e o faz com tal amor capaz de lhe mudar a vida. Além disso, um detalhe não é esquecido: 
o Bom Pastor com extrema misericórdia carrega sobre si a humanidade, mas os seus olhos 
confundem-se com os do  homem. Cristo vê com os olhos de Adão e este com os olhos de Cristo. 
Cada homem descobre assim em Cristo, novo Adão, a própria humanidade e o futuro que o 
espera, contemplando no Seu olhar o amor do Pai. A cena é colocada dentro da amêndoa, 
também esta figura cara da iconografia antiga e medieval que recorda a presença das duas 
naturezas, divina e humana, em Cristo. As três ovais concêntricas, de cor progressivamente mais 
clara para o exterior, sugerem o movimento de Cristo que conduz o homem para fora da noite do 
pecado e da morte. Por outro lado, a profundidade da cor mais escura também sugere o mistério 
do amor do Pai que tudo perdoa.   (Fonte: www.jubilaeummisericordiae.va)

O LOGOTIPO DO ANO DA MISERICÓRDIA

«A Bíblia é um livro aberto para cada cristão, cada homem, e os Salmos nos vêm 
ao encontro como uma prece de exortação e conforto. O Salmo 134, cujo refrão 
diz «Eterna é a sua Misericórdia», quer imprimir na nossa alma a confiança na 
misericórdia de Deus. A medida da misericórdia divina, assim como o seu amor 
por nós, é sem medida. Deus não nos abandona. Já o Salmo 103 diz: «A 
Misericórdia do Senhor é para sempre». Apresenta um Deus que chama cada 
um de nós pelo nome para nos amar, guiar, socorrer. Ao falarmos do Novo 
Testamento, vemos que cada homem é cercado por Cristo, seguido por sua 
graça, convidado para estar perto dele. A misericórdia divina é tão grande que 
nenhum pecado deixa de ser perdoado. Mas o pecador deve abandonar o seu 
caminho e voltar-se para o Senhor. Quem recebe a misericórdia de Deus deve 
voltar-se com misericórdia para o próximo: «Sede misericordiosos, como vosso 
Pai é misericordioso». (Lc 6,36)

«O meu pensamento dirige-se, em primeiro lugar, a todos os fiéis que em cada Diocese, ou como peregrinos em Roma, viverem a 
graça do Jubileu. Espero que a indulgência jubilar chegue a cada um como uma experiência genuína da misericórdia de Deus, a qual 
vai ao encontro de todos com o rosto do Pai que acolhe e perdoa, esquecendo completamente o pecado cometido. Para viver e 
obter a indulgência os fiéis são chamados a realizar uma breve peregrinação rumo à Porta Santa, aberta em cada Catedral ou nas 
igrejas estabelecidas pelo Bispo diocesano, e nas quatro Basílicas Papais em Roma, como sinal do profundo desejo de verdadeira 
conversão. Estabeleço igualmente que se possa obter a indulgência nos Santuários onde se abrir a Porta da Misericórdia e nas 
igrejas que tradicionalmente são identificadas como Jubilares. É importante que este momento esteja unido, em primeiro lugar, ao 
Sacramento da Reconciliação e à celebração da santa Eucaristia com uma reflexão sobre a misericórdia. Será necessário 
acompanhar estas celebrações com a profissão de fé e com a oração por mim e pelas intenções que trago no coração para o bem da 
Igreja e do mundo inteiro».

ETERNA É A SUA MISERICÓRDIA

PAPA CONCEDE INDULGÊNCIA NO ANO DA MISERICÓRDIA

Não há gravidez que não seja boa em si mesma. Se o 
mal implica morte, gravidez implica vida, 
necessariamente. Estar grávida estabelece relações 
humanas fundamentais enquanto «maternidade», 
«promessa» e «esperança». Simbolicamente, 
ninguém diz «darei a escuridão», mas a expressão 
máxima sempre será «darei a luz». O valor em si 
mesmo da gravidez, que é a vida do embrião, está em 
sua esperança. A vida do embrião não vale no futuro, 
como dizem, vale ali, enquanto relação filial, 
humanidade e promessa. A vida originária vencendo a 
solidão e o vácuo da morte - os dois pilares do absurdo 
humano. Francisco Razzo, mestre em Filosofia pela PUC/SP

FelizFelizFeliz
NatalNatalNatal

Peçamos	ao	Senhor	Peçamos	ao	Senhor	
que	toda	a	nossa	vida	cristã	que	toda	a	nossa	vida	cristã	

seja	um	luminoso	testemunho	da	suaseja	um	luminoso	testemunho	da	sua
misericórdia	e	do	seu	amor.misericórdia	e	do	seu	amor.

Peçamos	ao	Senhor	
que	toda	a	nossa	vida	cristã	

seja	um	luminoso	testemunho	da	sua
misericórdia	e	do	seu	amor.

Papa	FranciscoPapa	FranciscoPapa	Francisco
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«Participo da Capela Bom Pastor desde meus 13 anos, 
quando iniciei no Ministério Infantil  - Ovelhinhas do 
Bom Pastor. Participei do Grupo de Jovens - Jarec, fui 
Catequista e Ministra Extraordinária da Sagrada 
Comunhão. Sou filha da Sandra, sacristã e do 
Fernando, tesoureiro da Capela.»  

Natalia Fonseca Gonçalves

EDITORIALEDITORIALEDITORIAL
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DAR
A

LUZ
O Padre Ricardo de Barros Marques, vigário paroquial da 
Pompéia, foi declarado doutor em Direito Canônico após a 
defesa de sua tese no dia 21 de outubro último, na Pontifícia 
Universidade Lateranense, em Roma. Com a tese «O Sínodo 
Diocesano de Santos: um instrumento jurídico de comunhão da 
Igreja particular e de colaboração com o governo do Bispo 
Diocesano», Padre Ricardo obteve a nota máxima (90/90) e a 
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MISERICORDES
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«Misericordiosos como o Pai»

ANO JUBILARANO JUBILAR
DA MISERICÓRDIADA MISERICÓRDIA

ANO JUBILAR
DA MISERICÓRDIA

Dezembro de 2015 a Novembro de 2016Dezembro de 2015 a Novembro de 2016Dezembro de 2015 a Novembro de 2016

MISSAS ESPECIAIS
03/12 - Liturgia das horas - Vésperas Solenes com03/12 - Liturgia das horas - Vésperas Solenes com

07/12 - Santo Ambrósio, bispo e do07/12 - Santo Ambrósio, bispo e doutorutor
07/12 - Missa votiva de Santo Expe07/12 - Missa votiva de Santo Expeditodito
08/12 - Solenidade de Imaculada08/12 - Solenidade de Imaculada
              Conceição, missa às 17h              Conceição, missa às 17h

21/12 - Missa votiva de S21/12 - Missa votiva de São Joséão José
24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL
                            Igreja da Pompéia, às 20hIgreja da Pompéia, às 20h
              Igreja do Bom Pastor, às 20h              Igreja do Bom Pastor, às 20h
25/12 - NATAL DE NOSSO SENHOR  JESUS CRISTO25/12 - NATAL DE NOSSO SENHOR  JESUS CRISTO
              Igreja da Pompéia, missas às              Igreja da Pompéia, missas às
              08h, 10h, 12h e 19h              08h, 10h, 12h e 19h
              Igreja do Bom Pastor,               Igreja do Bom Pastor, 
              missa às 19h              missa às 19h
              Capela São João Paulo ll,               Capela São João Paulo ll, 
              missa às 17h              missa às 17h
27/12 - Sagrada Família, Jesus, Maria e José27/12 - Sagrada Família, Jesus, Maria e José
28/12 - FESTA DOS SANTOS INOCENTES MÁRTIRES28/12 - FESTA DOS SANTOS INOCENTES MÁRTIRES

03/12 - São Francisco Xavier
03/12 - Liturgia das horas - Vésperas Solenes com
              Bênção do Santíssimo às 16h
04/12 - Missa votiva do Sagrado 
               Coração de Jesus
07/12 - Santo Ambrósio, bispo e doutor
07/12 - Missa votiva de Santo Expedito
08/12 - Solenidade de Imaculada
              Conceição, missa às 17h
09/12 - Missa votiva de Santa Bakhita
13/12 - Missa de Nossa Senhora de Nazaré, às 10h
14/12 - São João da Cruz 
21/12 - Missa votiva de São José
24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL
              Igreja da Pompéia, às 20h
              Igreja do Bom Pastor, às 20h
25/12 - NATAL DE NOSSO SENHOR  JESUS CRISTO
              Igreja da Pompéia, missas às
              08h, 10h, 12h e 19h
              Igreja do Bom Pastor, 
              missa às 19h
              Capela São João Paulo ll, 
              missa às 17h
27/12 - Sagrada Família, Jesus, Maria e José
28/12 - FESTA DOS SANTOS INOCENTES MÁRTIRES
30/12 - Missa votiva de São Frei Galvão
31/12 - São Silvestre l, Papa
31/12 - Missa de Ação de Graças
01/01 - Missa de Santa Maria, Mãe de Deus,às 17h          

              

           

          

 

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

Expediente - Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:2.000

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
Missas - 2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 17h - Sábados: às 19h  

Domingos: às 08h, 10h, 12h, 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 15às 19h - Site da Paróquia:  www.paroquiadapompeia.com.br

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396 - Missas: Quinta, às 19h30,
Sábado, às 17h30 e Domingo, às 18h - Aberta todos os dias das 8h às18h

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

Pompéia em Notícia 111Pompéia em Notícia 111Pompéia em Notícia 111

PASTORAL DA CARIDADE
«Estive com fome e me destes de comer» (Mt 25,35)

São mais de 90 cestas 
básicas distribuídas para 
as famílias carentes 
cadastradas. Para essa 
campanha ter sucesso, 
precisamos continuar 
c o n t a n d o  c o m  s u a  
generosidade. Veja a 
tabela abaixo.

                ENTRADA  -  144 kg                       SAÍDA  -  12 Cestas 

DOAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO DE 2015
IGREJA DA POMPÉIA

                ENTRADA  -  1218,9 kg                       SAÍDA  -  86 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Nossos irmãos carentes, não podem encher o carrinho do supermercado, mas nós, juntos, Nossos irmãos carentes, não podem encher o carrinho do supermercado, mas nós, juntos, 
podemos encher as  cestas básicas de produtos de 1ª necessidade. Continuem participando. podemos encher as  cestas básicas de produtos de 1ª necessidade. Continuem participando. 
Traga sua doação de mantimentos não perecíveis, na missa do 1º fim de semana de cada mês, Traga sua doação de mantimentos não perecíveis, na missa do 1º fim de semana de cada mês, 

Nossos irmãos carentes, não podem encher o carrinho do supermercado, mas nós, juntos, 
podemos encher as  cestas básicas de produtos de 1ª necessidade. Continuem participando. 
Traga sua doação de mantimentos não perecíveis, na missa do 1º fim de semana de cada mês, 

para aliviar a fome de alguém
que tanto necessita

de nossa ajuda.

Convidamos a todos os grupos, que estão fazendo a 
novena de natal, a participarem do encerramento da 
novena, no dia 16 de dezembro na Igreja da Pompéia, 
às 20h. Participem!

ENCENCERRAMENTO DA NOVENA DE NATALENCERRAMENTO DA NOVENA DE NATAL

TERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 14 de dezembro, às 20h.Segunda-feira, dia 14 de dezembro, às 20h.Segunda-feira, dia 14 de dezembro, às 20h.

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA 
SINFÔNICA JOVEM DA POMPÉIASINFÔNICA JOVEM DA POMPÉIA

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA 
SINFÔNICA JOVEM DA POMPÉIA

Terça-feira, dia 15 de Terça-feira, dia 15 de 
dezembro, às 20h. Venha dezembro, às 20h. Venha 

prestigiar os jovens da Pompéia!prestigiar os jovens da Pompéia!

Terça-feira, dia 15 de 
dezembro, às 20h. Venha 

prestigiar os jovens da Pompéia!
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