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NOSSA            GENTENOSSA            GENTENOSSA            GENTE

MUTIRÃO DE CONFISSÕES
PARA A PÁSCOA

Paróquias da Região da Orla de Santos sempre
às 19h30, com a presença de vários sacerdotes.

10/03 - Capela Bom  Pastor
10/03 - Igreja Santa Edwiges
11/03 - Capela Nossa Senhora dos 
              Navegantes
14/03 - Igreja Sagrado Coração de Jesus
15/03 - Igreja São Paulo Apóstolo
16/03 - Igreja Nossa Senhora do Rosário de
              Pompéia
17/03 - Igreja Santo Antonio do Embaré
18/03 - Igreja Nosso Senhor dos Passos
21/03 - Igreja Nossa Senhora do Carmo
              (Ponta da Praia)

Marceline (Kika) e Ezio, casados há 59 anos, 3 filhos, 4 netos 
e 4 bisnetos, vieram de Sorocaba morar em Santos, em 
1959 e desde então frequentam nossa Paróquia. Em 1968, 
atendendo a um convite da religiosa, Irmã Imaculada 
Danelon e sob sua supervisão, ministraram a Catequese de 
seu filho mais velho para a 1ª Eucaristia. De 1974 a 2001, 
coordenaram os grupos e foram Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão. Foram coordenadores do Batismo, 
deram palestras nos Cursos para Noivos e no Encontro de 
Casais com Cristo. Também nesse período, Kika foi a 
coordenadora e agente da Pastoral da Saúde. De 1994 a 
2001, Ezio foi coordenador do Conselho Paroquial 
Administrativo e até 2008, na ausência dos sacerdotes e 
nas ocasiões do Retiro do Clero Diocesano, presidia as 
Celebrações da Palavra no horário das missas semanais. 
Nessa época, na Campanha da Fraternidade, fazia a 
reflexão das missas dominicais. Há mais de 24 anos, Kika é a 
coordenadora da Pastoral da Acolhida e há 22 anos Ezio 
coordenador do Dízimo. Nossos agradecimentos a esse 
casal que tanto fizeram pela nossa comunidade.
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Páscoa	significa
passagem.	É	a	

celebração	mais
importante	

da	Igreja	Cristã,	
onde	se	comemora	a	

ressurreição	de	
Jesus	Cristo	e	sua
primeira	aparição

para	os	seus	
discípulos.
«Eu	sou	a	

ressurreição
e	a	vida.	Quem	crê

em	mim	ainda
	que	morra,	

viverá»
(João	11:25)

FelizFelizFeliz PáscoaPáscoaPáscoa

A PURIFICAÇÃO ESPIRITUAL POR MEIO DO JEJUM  E DA MISERICÓRDIA
Em todo tempo, amados filhos, a terra está repleta da misericórdia do Senhor (Sl 32,5). A própria natureza 
é para todo fiel uma lição que o ensina a louvar a Deus, pois o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe 
proclamam a bondade e a onipotência de seu Criador; e a admirável beleza dos elementos postos a nosso 
serviço requer da criatura racional uma justa ação de graças. O retorno, porém, desses dias que os 
mistérios da salvação humana marcaram de modo mais especial e que precedem imediatamente a festa 
da Páscoa, exige que nos preparemos com maior cuidado por meio de uma purificação espiritual. Na 
verdade, é próprio da solenidade pascal que a Igreja inteira se alegre com o perdão dos pecados. Não é 
apenas nos que renascem pelo santo ba�smo que ele se realiza, mas também naqueles que desde há 
muito são contados entre os filhos ado�vos. É, sem dúvida, o banho da regeneração que nos torna 
criaturas novas; mas todos têm necessidade de se renovar a cada dia para evitarmos a ferrugem inerente à 
nossa condição mortal, e não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho da 
perfeição; por isso, todos sem exceção, devemos empenhar-nos para que, no dia da redenção, pessoa 
alguma seja ainda encontrada nos vícios do passado. Por conseguinte, amados filhos, aquilo que cada cristão deve pra�car 
em todo tempo, deve pra�cá-lo agora com maior zelo e piedade, para cumprir a prescrição, que remonta aos apóstolos, de 
jejuar quarenta dias, não somente reduzindo os alimentos, mas sobretudo abstendo-se do pecado. A estes santos e razoáveis 
jejuns, nada virá juntar-se com maior proveito do que as esmolas. Sob o nome de obras de misericórdia, incluem-se muitas e 
louváveis ações de bondade; graças a elas, todos os fiéis podem manifestar igualmente os seus sen�mentos, por mais 
diversos que sejam os recursos de cada um. Se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo, nenhum obstáculo impedirá 
nossa boa vontade. Quando os anjos cantaram: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade (Lc 2,14), 
proclamavam bem-aventurado, não só pela virtude da benevolência mas também pelo dom da paz, todo aquele que, por 
amor, se compadece do sofrimento alheio. São inúmeras as obras de misericórdia, o que permite aos verdadeiros cristãos 
tomar parte na distribuição de esmolas, sejam eles ricos, possuidores de grandes bens, ou pobres, sem muitos recursos. 
Apesar de nem todos poderem ser iguais na possibilidade de dar, todos podem sê-lo na boa vontade que manifestam.
                                                 Dos Sermões de São Leão Magno, papa ( Sermo 6 da Quadragesima, 1-2: PL 54,285-287) - Séc.V

PASTORAL DA CARIDADE
A Pastoral da Caridade 
acolhe e socorre as pessoas 
mais carentes, cadastradas 
n a  n o s s a  I g r e j a .  S ã o  
compostas, mensalmente, as 
cestas básicas que serão 
entregues, à partir dos 
alimentos que são doados 
pelos paroquianos. É um 
trabalho de resposta ao 
mandato  do Senhor, de 
acolher os que têm fome, 
conforme o Evangelho de 
Mateus - «Estive com fome e 
me deste de comer»
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No dia 05 de fevereiro fui designado para realizar meu 

estágio pastoral de 2016, na Paróquia Nossa Senhora do 

Rosário de Pompéia. Nos últimos 2 anos estive 

participando da Pastoral Vocacional Diocesana. A Virgem 

 O SEMINARISTA RENAN É O NOVO O SEMINARISTA RENAN É O NOVO
ESTAGIÁRIO NA PARÓQUIA DA POMPÉIA.ESTAGIÁRIO NA PARÓQUIA DA POMPÉIA.

SEJA BENVINDO!SEJA BENVINDO!

 O SEMINARISTA RENAN É O NOVO
ESTAGIÁRIO NA PARÓQUIA DA POMPÉIA.

SEJA BENVINDO!

do Rosário também é patrona da minha
Paróquia de origem (Nossa Senhora do 

Rosário - Catedral), na qual participei
por 10 anos do grupo de coroinhas.

Foi através do serviço ao altar que
fui motivado a avançar para as 
águas mais profundas, e então  

ingressei no Seminário Diocesano
São José em 2014. Neste período de

discernimento, busca e aprendizado, peço
que rezem por mim e por todos os
seminaristas, para que a realização

da  vontade de  Deus seja sempre nossa meta. Agradeço a
  acolhida  dos padres  Baldan e Ricardo. Agradeço também
as preces  diárias e a colaboração  em  favor do Seminário. 
Espero  corresponder  a toda  essa   generosidade.  Eis-me  

aqui para aprender e servir! Muito obrigado.
Renan MascarenhasO amor de Cristo nos impele» (2 Cor 5,14)
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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

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

                ENTRADA  -  160 kg                       SAÍDA  -  10 Cestas 

IGREJA DA POMPÉIA - FEVEREIRO DE 2016

                ENTRADA  -  1312,7 kg                       SAÍDA  -  79 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR - FEVEREIRO DE 2016

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES

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

EVENTOSEVENTOSEVENTOSIgreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

DÍZIMO É UM ELO DE COMUNHÃO
NA COMUNIDADE!

O Dízimo é uma doação 
regular e cada pessoa deve definir

 livremente, com alegria, qual
percentual que poderá assumir. É através
dessa doação, que a Igreja se mantém em

atividade, sustenta seus trabalhos de 
evangelização, realiza obras de caridade, 

assistindo aos menos favorecidos. Pelo dízimo
vivemos as 3 virtudes mais importantes para
o cristão: a fé, a esperança e o amor-caridade

que nos levam mais perto de Deus.
Seja você também um dizimista,

colaborando com o Projeto Divino
neste mundo.

Informações e adesões como novos dizimistas na Secretaria Paroquial e nos 
Plantões do Dízimo nas missas do 2º Domingo do mês. Participe!

07/03 - Santa Perpétua e Santa Felicidade - Mártires07/03 - Santa Perpétua e Santa Felicidade - Mártires
07/03 - Santo Expedito 07/03 - Santo Expedito 
09/03 - Santa Bakhita09/03 - Santa Bakhita
13/03 - Nossa Senhora de Nazaré, missa às 10h13/03 - Nossa Senhora de Nazaré, missa às 10h
19/03 - Festa de São José, missa às 08h19/03 - Festa de São José, missa às 08h
20/03 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E DOMINGO DE20/03 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E DOMINGO DE
              RAMOS - Haverá procissão em todas as missas               RAMOS - Haverá procissão em todas as missas 
             (Favor trazer os ramos)             (Favor trazer os ramos)
24/03 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS24/03 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS
              Igreja da Pompéia e              Igreja da Pompéia e
              Bom Pastor, Missa às 19h              Bom Pastor, Missa às 19h
25/03 - Sexta-feira Santa - celebração25/03 - Sexta-feira Santa - celebração
              da PAIXÃO DO SENHOR              da PAIXÃO DO SENHOR
                            Somente na Igreja da Pompéia, às 15hSomente na Igreja da Pompéia, às 15h
26/03 - Sábado Santo - VIGÍLIA PASCAL26/03 - Sábado Santo - VIGÍLIA PASCAL
              Igreja da Pompéia e Bom Pastor - Missa às 20h              Igreja da Pompéia e Bom Pastor - Missa às 20h
27/03 - DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR27/03 - DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR
              Missas solenes na Igreja da Pompéia às 08h,              Missas solenes na Igreja da Pompéia às 08h,
              10h, 12h e 19h30 - Bom Pastor, missa às 18h              10h, 12h e 19h30 - Bom Pastor, missa às 18h
              Capela São João Paulo ll, missa às 18h              Capela São João Paulo ll, missa às 18h

                      

          

 

07/03 - Santa Perpétua e Santa Felicidade - Mártires
07/03 - Santo Expedito 
09/03 - Santa Bakhita
13/03 - Nossa Senhora de Nazaré, missa às 10h
19/03 - Festa de São José, missa às 08h
20/03 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E DOMINGO DE
              RAMOS - Haverá procissão em todas as missas 
             (Favor trazer os ramos)
24/03 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS
              Igreja da Pompéia e
              Bom Pastor, Missa às 19h
25/03 - Sexta-feira Santa - celebração
              da PAIXÃO DO SENHOR
              Somente na Igreja da Pompéia, às 15h
26/03 - Sábado Santo - VIGÍLIA PASCAL
              Igreja da Pompéia e Bom Pastor - Missa às 20h
27/03 - DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR
              Missas solenes na Igreja da Pompéia às 08h,
              10h, 12h e 19h30 - Bom Pastor, missa às 18h
              Capela São João Paulo ll, missa às 18h

           

          

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA
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DEIXAI-VOS RECONCILIARDEIXAI-VOS RECONCILIAR
COM DEUSCOM DEUS

DEIXAI-VOS RECONCILIAR
COM DEUS

(2 Cor 5,20)(2 Cor 5,20)(2 Cor 5,20)
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OFICINA DE ORAÇÃO E VIDAOFICINA DE ORAÇÃO E VIDAOFICINA DE ORAÇÃO E VIDA

Senhor, na Fé e no Amor. Início de Início de 
novos grupos -  dia 09 de março nosnovos grupos -  dia 09 de março nos  
períodos da tarde e noite.períodos da tarde e noite. Participe!

Oficina de Oração e Vida é um método 
prático para aprender a orar, de uma 
maneira ordenada, e entrar numa 
relação pessoal e íntima com o 
Senhor, na Fé e no Amor. Início de 
novos grupos -  dia 09 de março nos 
períodos da tarde e noite. Participe!
Inscrições na Secretaria Paroquial.
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