
333Pompéia em Notícia 115Pompéia em Notícia 115Pompéia em Notícia 115

NOSSA GENTENOSSA GENTENOSSA GENTE
222

      O
 Bom Pastor

EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

O	Domingo	do	Bom	Pastor,	4º	Domingo	da	Páscoa,	
nos	convoca	a	rezar	pelos	padres	e	pelas	vocações	

sacerdotais	e	religiosas.	Elas	nascem	da	
experiência	do	encontro

pessoal	com	Cristo,
do	diálogo	sincero	e

familiar	com	Ele,
para	entrar	na	sua

vontade.
	

OS NOVOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA COMUNHÃOOS NOVOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA COMUNHÃOOS NOVOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA COMUNHÃO

« A Eucaristia nos faz Igreja, 
comunidade de amor!»

Os novos Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão receberam o mandato no sábado, 
dia 05 de março, na missa das 19h, com a 
presença do nosso Bispo Dom Tarcísio, que vão 
atuar na Paróquia da Pompéia, na Capela Bom 
Pastor e na Capela São João Paulo ll.
(Na foto ao lado Dom Tarcísio, Padre Baldan, Padre 
Ricardo, o Diácono Valdeni e os coroinhas. Na foto 
abaixo, os novos Ministros.)

Ainda menino, Nelson chegou em Santos e já 
começou a frequentar a nossa comunidade aos 
domingos. Depois de algum tempo mudou para São 
Paulo mas não deixava de vir aos finais de semana e 
participar das missas. Retornou a Santos e fez sua 
primeira participação como leitor em 2006 e não 
parou mais. Na verdade é também um evangelizador, 
fazendo visitas, participando da liturgia, quer fazendo 
leituras e comentários, ou cantando no coral também 
na acolhida, coleta e na despedida com suas frases de 
ânimo a todos os fiéis, convidando-os a voltarem para 
a próxima missa, sempre com muito amor e 
dedicação. Nelson Sérgio Pereira - Capela Bom Pastor

ANO SANTO DA MISERICÓRDIAANO SANTO DA MISERICÓRDIAANO SANTO DA MISERICÓRDIA

«A corrupção é o pecado que, em vez de ser reconhecido como tal e 
de nos tornar humildes, é transformado em sistema, torna-se um
hábito mental, um modo de viver. Não nos sentimos mais necessitados de 
perdão e de misericórdia, mas justificamos a nós mesmos e aos nossos
comportamentos. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém te ofende sete
vezes ao dia e sete vezes volta a ti para pedir perdão, perdoa-lhe. O pecador arrependido, que depois cai e recai no 
pecado por causa de sua fraqueza, encontra novamente perdão, desde que se reconheça necessitado de 
misericórdia. O corrupto, ao contrário, é aquele que peca e finge ser cristão, e com a sua vida dupla provoca 
escândalo. O corrupto não conhece a humildade, não se sente necessitado de ajuda, leva uma vida dupla. Em 1991, 
dediquei a este tema um longo artigo, publicado na forma de um pequeno livro, Corrupção e pecado. Não é o caso 
de considerar o estado de corrupção como se fosse apenas um pecado a mais. Embora muitas vezes se identifique a 
corrupção com o pecado, na verdade são duas realidades distintas, apesar de interligadas. O pecado sobretudo se 
reiterado, pode levar à corrupção, mas não quantitativamente – no sentido de que determinado número de 
pecados fazem um corrupto. O corrupto se cansa de pedir perdão e acaba por acreditar que não deve pedir mais. 
Não nos transformamos de repente em corruptos; existe um longo caminho de declínio, para o qual se desliza e que 
não se identifica simplesmente com uma série de pecados. Alguém pode ser um grande pecador e, no entanto, pode 
não ter caído na corrupção. Olhando para o evangelho, penso, por exemplo, nas figuras de Zaqueu, de Mateus, da 
Samaritana, e de Nicodemos, do bom ladrão: nos seus corações pecadores, todos tinham algo que os salvou da 
corrupção. Estavam abertos ao perdão, o seu coração reconhecia a sua própria fraqueza, e essa foi a pequena fresta 
que permitiu entrar a força de Deus. O pecador, ao reconhecer-se como tal, de alguma maneira admite que aquilo a 
que aderiu, ou adere, é falso. O corrupto, por sua vez, esconde aquilo que considera o seu verdadeiro tesouro, 
aquilo que o torna escravo, e disfarça o seu vício com a boa educação, encontrando sempre um modo de salvar as 
aparências».  

PECADORES,  
CORRUPTOS, NÃO!NÃO!NÃO!

SIM.

O SENHOR DISSE DURANTE UMA HOMILIA NA CASA SANTA
 MARTA: «PECADORES, SIM. CORRUPTOS, NÃO!»
QUE DIFERENÇA EXISTE ENTRE PECADO E CORRUPÇÃO?

PAPA FRANCISCO

In: FRANCISO Pp, O NOME DE DEUS É MISERICÓRDIA - Editora Planeta
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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                       

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

                ENTRADA  -  190 kg                       SAÍDA  -  13 Cestas 

IGREJA DA POMPÉIA - MARÇO DE 2016

                ENTRADA  -  1.456,55 kg                       SAÍDA  -  83 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR - MARÇO DE 2016

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOSEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIA
PompéiaPompéiaPompéia

 E HABITOU ENTRE NÓS E HABITOU ENTRE NÓS E HABITOU ENTRE NÓS

Dom Tarcísio esteve presente Dom Tarcísio esteve presente 
em nossa Paróquiaem nossa Paróquia

celebrando a Santa Missa.celebrando a Santa Missa.

Dom Tarcísio esteve presente 
em nossa Paróquia

celebrando a Santa Missa.

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS
04/04 - Solenidade - Anunciação 04/04 - Solenidade - Anunciação 
              do Senhor              do Senhor
04/04 - Missa votiva de Santo Expedi  04/04 - Missa votiva de Santo Expedi  toto
07/04 - São João Batista de La Salle -07/04 - São João Batista de La Salle -
              Presbítero              Presbítero
07/04 - Liturgia das horas - Vésperas07/04 - Liturgia das horas - Vésperas
              Solenes com Bênção do              Solenes com Bênção do
              Santíssimo às 16h              Santíssimo às 16h
08/04 - Missa votiva de Santa Bakhita08/04 - Missa votiva de Santa Bakhita
10/04 - Nossa Senhora de Nazaré, 10/04 - Nossa Senhora de Nazaré, 
              missa às 10h              missa às 10h
11/04 - Santo Estanislau11/04 - Santo Estanislau
17/04 - 4º Domingo da Páscoa17/04 - 4º Domingo da Páscoa
              DOMINGO DO BOM PASTOR              DOMINGO DO BOM PASTOR
20/04 - Missa votiva de São José20/04 - Missa votiva de São José
25/04 - Festa de São Marcos Evangelista25/04 - Festa de São Marcos Evangelista
27/04 - Missa votiva de São Frei Galvão27/04 - Missa votiva de São Frei Galvão
29/04 - Santa Catarina de Sena29/04 - Santa Catarina de Sena
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FESTA DO BOM PASTOR
TRÍDUO DO BOM PASTOR - Capela Bom Pastor 

Dia 14 e dia 15 de abril, às 19h30
Dia 16 de abril, às 17h30

Dia 17 de abril, às 18h - Festa do Bom Pastor

Luisa Gonzales Stahl, foi a ganhadora da 
rifa, de um lindo medalhão de ouro, feita 

em prol da manutenção da Orquestra 
Jovem da Pompéia.O nome da rifa foi«Estela». 

Colabore com nossos jovens músicos, adquirindo os 
carnês disponíveis na Secretaria Paroquial.

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

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

Terça-feira, dia 05 de abril, às 20h.Terça-feira, dia 05 de abril, às 20h.Terça-feira, dia 05 de abril, às 20h.

EVENTOSEVENTOSEVENTOSIgreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 11 de abril, às 20h.Segunda-feira, dia 11 de abril, às 20h.Segunda-feira, dia 11 de abril, às 20h.

APRESENTAÇÃO DO CORALAPRESENTAÇÃO DO CORAL
ZANZALÁ DE CUBATÃOZANZALÁ DE CUBATÃO

APRESENTAÇÃO DO CORAL
ZANZALÁ DE CUBATÃO

Segunda-feira, dia 12 de abril, às 15h.

TARDE BENEFICENTE EM PROL
DA CAPELA SÃO JOÃO PAULO II

ItalianaNOITENOITENOITE

Venha se divertir e saborear uma autêntica massa 
italiana. Convites na Secretaria Paroquial.

Sábado, dia 16 de abril, às 20h30.

Dízimo,	uma	oração
silenciosa.

Adesões como novos dizimistas
na Secretaria Paroquial e nos

Plantões de Dízimo nas missas do
2º Domingo do mês.

ORQUETRA JOVEM DA IGREJA 
DA POMPÉIA

A CAPELA BOM PASTOR
ESTÁ PRECISANDO DA NOSSA AJUDA.

É isso mesmo. O telhado da Capela Bom Pastor, está com problemas nas 
tesouras de sustentação, nas calhas e na pintura do teto pelas fortes 
chuvas. Já iniciamos as obras nas três tesouras, num total de nove, que 
estão mais danificadas, para que a comunidade possa orar com segurança 
e conforto. O custo dessa obra, é de R$37.000,00 entre material e mão de 
obra. Mas para podermos dar continuidade às reformas, necessitamos da 
sua ajuda generosa e fidelidade nas aquisições dos carnês. Na Capela Bom 
Pastor, você pode retirar seu carnê, com a Pastoral do Dízimo e na 
Pompéia,  na Secretaria Paroquial. Vamos juntos deixar a Capela  com uma 
cobertura  digna do Bom Pastor e da comunidade. Participe dessa 
empreitada! Deus   abençoe você e seus familiares.
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