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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Desta edição de maio até a edição  
de outubro quando se comemora 
os 90 anos da Igreja da Pompéia, 
esta coluna trará fotos antigas de 
paroquianos, que  frequentam e 

trabalham na Paróquia. Renata 
Pierry Garcia foi batizada, fez a 

primeira Eucaristia em 1968, 
foi crismada e casou-se na 
Paróquia com José Carlos 

Garcia em 1987. Renata e o 
marido já atuaram em várias 
pastorais da nossa Paróquia. 

POR QUE DEVEMOS NOS CONFESSAR?

Fonte: Catecismo da Igreja CatólicaFonte: Catecismo da Igreja CatólicaFonte: Catecismo da Igreja Católica

ministério da Reconciliação, os Bispos, seus sucessores e os sacerdotes, continuam a ministério da Reconciliação, os Bispos, seus sucessores e os sacerdotes, continuam a 
exercer esse ministério. São os Bispos e os sacerdotes que têm o poder de perdoar todos exercer esse ministério. São os Bispos e os sacerdotes que têm o poder de perdoar todos 
os pecados “em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo».os pecados “em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo».

«Aqueles que se aproximam do Sacramento da Penitência obtêm da misericórdia 
divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a 
Igreja que feriram pecando, e a qual colabora para sua conversão com caridade, 
exemplo e orações”. A confissão dos pecados, mesmo do ponto de vista simplesmente 
humano, nos liberta e  facilita nossa  reconciliação com os outros. 
Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou 
culpado:  assume a  responsabilidade  deles e, assim, abre-se de 
novo a Deus e à  comunidade  da Igreja, a fim de  tornar possível 
um futuro novo.
A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte 
essencial do sacramento da penitência: «Os penitentes devem, na 
confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm 
consciência depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses 
pecados sejam muito secretos, pois, às vezes, esses pecados ferem 
gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que 
foram cometidos à vista e conhecimento de todos».
A confissão das faltas cotidianas (pecados veniais) é vivamente 
recomendada pela Igreja. A confissão de nossos pecados cotidianos 
nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más 
tendências, a deixar-nos curar por Cristo. Como Cristo confiou a seus apóstolos o 
ministério da Reconciliação, os Bispos, seus sucessores e os sacerdotes, continuam a 
exercer esse ministério. São os Bispos e os sacerdotes que têm o poder de perdoar todos 
os pecados “em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo».

ROUPEIROROUPEIROROUPEIRO

«VESTIR OS QUE PRECISAM. UMA OBRA DE MISERICÓRDIA «VESTIR OS QUE PRECISAM. UMA OBRA DE MISERICÓRDIA 
  CORPORAL»    CORPORAL»  
«VESTIR OS QUE PRECISAM. UMA OBRA DE MISERICÓRDIA 
  CORPORAL»  O roupeiro de Nossa Senhora atende pessoas carentes e 

prepara enxovais para gestantes da nossa comunidade.

(da	 Exortação	 Apostólica	 do	 Papa	 Francisco	 sobre	 a	
Família)
Irmãos	na	fé,	caríssimos	paroquianos,	no	último	dia	8	de	
abril	o	Papa	Francisco	lançou	um	belíssimo	documento	
sobre	a	FAMÍLIA.	Em	nosso	jornal	paroquial,	«Pompéia	
em	Notícia»,	desse	número	de	maio	até	o	de	dezembro,	
falaremos	 nessa	 coluna	 sobre	 alguns	 pontos	 desse	
documento.	 A	 FAMÍLIA,	 nascida	 de	 um	 matrimônio	
entre	 homem	 e	 mulher,	 é	 querida	 pela	 Igreja,	 uma	
bênção	de	Deus	para	a	sociedade.
Infelizmente,	 essa	 instituição	 tão	 cara	 e	 querida	 tem	
sofrido	muitos	ataques	nos	últimos	tempos	motivados	
por	 ideologias	 que	 querem	 destruí-la.	 Destruindo	 a	
instituição	familiar	a	sociedade	é	enfraquecida	e	mais	
facilmente	manipulada.
Uma	 dessas	 ideologias	 é	 aquilo	 que	 chamamos	 de	
GENDER	ou	simplesmente	IDEOLOGIA	DE	GÊNERO.	Diz	
o	Papa	Francisco	sobre	essa	nefasta	ideologia:
«Outro	desafio	surge	de	várias	formas	duma	ideologia	
genericamente	chamada	gender,	que	«nega	a	diferença	e	
a	reciprocidade	natural	de	homem	e	mulher.	Prevê	uma	
sociedade	 sem	 diferenças	 de	 sexo,	 e	 esvazia	 a	 base	
antropológica	da	família.	Esta	ideologia	leva	a	projetos	
educativos	e	diretrizes	legislativas	que	promovem	uma	
identidade	 pessoal	 e	 uma	 intimidade	 afetiva	
radicalmente	 desvinculadas	 da	 diversidade	 biológica	
entre	 homem	 e	 mulher.	 A	 identidade	 humana	 é	
determinada	por	uma	opção	individualista,	que	também	
muda	 com	 o	 tempo».	 Preocupa	 o	 fato	 de	 algumas	
ideologias	 deste	 tipo,	 que	 pretendem	 dar	 resposta	 a	
certas	 aspirações	 por	 vezes	 compreensíveis,	
procurarem	 impor-se	 como	 pensamento	 único	 que	
determina	até	mesmo	a	educação	das	crianças.	É	preciso	
não	esquecer	que	«sexo	biológico	e	função	sociocultural	
do	 sexo	 (gender)	 podem-se	 distinguir,	 mas	 não	
separar».	 [...]	 Uma	 coisa	 é	 compreender	 a	 fragilidade	
humana	ou	a	 complexidade	da	vida,	 e	outra	 é	 aceitar	
ideologias	que	pretendem	dividir	em	dois	os	aspectos	
inseparáveis	da	 realidade.	Não	 caiamos	no	pecado	de	
pretender	 substituir-nos	 ao	 Criador.	 Somos	 criaturas,	
não	somos	onipotentes.	A	criação	precede-nos	e	deve	
ser	 recebida	 como	um	dom.	Ao	mesmo	 tempo	 somos	
chamados	 a	 guardar	 a	 nossa	 humanidade,	 e	 isto	
significa,	antes	de	tudo,	aceitá-la	e	respeitá-la	como	ela	
foi	criada».	(Amoris	laetitia,	n.56)
Digamos	 «não»	 à	 ideologia	 de	 gênero	 e	 estejamos	
atentos	 porque	 em	 algumas	 escolas,	 públicas	 e	
particulares,	apesar	de	ser	proibida	em	nosso	país,	as	
crianças	 recebem	 DOUTRINAÇÃO	 sobre	 a	 essa	
ideologia.	 É	 possível	 que	 os	 pais	 ou	 responsáveis	
processem	judicialmente	o	professor	ou	mesmo	a	escola	
que	tem	ensinado	a	IDEOLOGIA	DE	GÊNERO.

Padre	Ricardo	de	Barros	Marques	- vigário	paroquial

EspecialEspecialEspecialNOSSA GENTE NOSSA GENTE NOSSA GENTE 

No dia 15 de abril, 54 jovens, foram crismados em nossa 
Paróquia por nosso Bispo Diocesano Dom Tarcísio. 

Dai-nos, ó Deus, os Dons do
 Espírito Santo para sermos

vencedores  nas 
provações, fortes na 

dor, perseverantes na 
caridade e sensíveis

às pessoas que sofrem.
Por Cristo, Nosso Senhor.

Amém.

AAA  Alegria do Amor  Alegria do Amor  Alegria do Amor

FESTA DE FESTA DE 
PENTECOSTESPENTECOSTES

FESTA DE 
PENTECOSTES

PARABÉNS AOS CRISMADOS!PARABÉNS AOS CRISMADOS!PARABÉNS AOS CRISMADOS!
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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

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
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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

 Maria Maria Maria
Mãe	de	Misericórdia,	Mãe	de	Misericórdia,	

rogai	por	nós.rogai	por	nós.
Mãe	de	Misericórdia,	

rogai	por	nós.

Paróquia da Pompéia: 90 anos de existência Paróquia da Pompéia: 90 anos de existência 
e de evangelizaçãoe de evangelização
Paróquia da Pompéia: 90 anos de existência 
e de evangelização

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS
02/05 - Santo Atanásio 02/05 - Santo Atanásio 
02/05 - Missa votiva de Santo Expedito02/05 - Missa votiva de Santo Expedito
05/05 - Liturgia das horas - Vésperas 05/05 - Liturgia das horas - Vésperas 
              Solenes com Bênção do               Solenes com Bênção do 
              Santíssimo às 16h              Santíssimo às 16h
06/05 - Missa votiva do Sagrado 06/05 - Missa votiva do Sagrado 
              Coração de Jesus              Coração de Jesus
08/05 - Ascensão do Senhor - Solenidade08/05 - Ascensão do Senhor - Solenidade
08/05 - Nossa Senhora de Nazaré, missa às 10h 08/05 - Nossa Senhora de Nazaré, missa às 10h 
09/05 - Missa votiva de Santa Bakhit09/05 - Missa votiva de Santa Bakhitaa
13/05 - Nossa Senhora de Fátima13/05 - Nossa Senhora de Fátima
15/05 - PENTECOSTES - SOLENIDADE15/05 - PENTECOSTES - SOLENIDADE
19/05 - Missa votiva de São José19/05 - Missa votiva de São José
22/05 - Solenidade da Santíssima 22/05 - Solenidade da Santíssima 
              Trindade              Trindade
25/05 - Missa votiva de São Frei25/05 - Missa votiva de São Frei
              Galvão              Galvão
26/05 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO - 26/05 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO - 
                            CORPUS CHRISTI - Missa na Pompéia, às 17hCORPUS CHRISTI - Missa na Pompéia, às 17h    
              Missa na Capela Bom Pastor, às 19h30              Missa na Capela Bom Pastor, às 19h30
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ORQUESTRA JOVEM DA IGREJA DA POMPÉIA

                ENTRADA  -  200 kg                       SAÍDA  -  13 Cestas 

IGREJA DA POMPÉIA - ABRIL DE 2016

                ENTRADA  -  1.618,7 kg                       SAÍDA  -  80 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR - ABRIL DE 2016

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES

Este é o 6º ano que a Igreja da Pompéia tem uma Orquestra Jovem de 6 a 18 anos. É um projeto que tem como objetivo 
trazer os jovens para a música clássica, tirando-os da ociosidade e das más companhias. Uma boa música faz bem aos 
ouvidos, mas também ao coração. Por isso precisamos da sua ajuda para darmos continuidade a este projeto tão 
importante. Pegue um carnê na Secretaria Paroquial ou com a coordenadora Dalva e nos ajude a tornar esses jovens  
bons cidadãos e músicos do futuro. Você estipula o valor, mas é necessário que haja fidelidade nos pagamentos e 
aquisições de novos carnês para que isso aconteça. Participe e sinta como faz bem ao seu coração também.  

O	Dízimo	é	um	remédio	garantido
contra	a	nossa	ganância...

inata	ou	construída.
Adesões como novos dizimistas

na Secretaria Paroquial e nos Plantões
 de Dízimo nas missas do 2º Domingo do mês.

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 09 de maio, às 20h.Segunda-feira, dia 09 de maio, às 20h.Segunda-feira, dia 09 de maio, às 20h.

Terça-feira, dia 17 de maio, às 20h.Terça-feira, dia 17 de maio, às 20h.Terça-feira, dia 17 de maio, às 20h.

Chá Chá 
DO BOM PASTORDO BOM PASTOR

Chá 
DO BOM PASTOR

EVENTOSEVENTOSEVENTOSIgreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

CELEBRAÇÃO
DA SEMANA
SANTA
NA PARÓQUIA
DA POMPÉIASexta-feira da Paixão

Lava-Pés Domingo de Ramos
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