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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

A VOLTA DO FILHO PRÓDIGO
(PARTE II)

A Alegria do Amor

A decisão de
casar-se

1ª Comunhão em 1991

No documento Amoris Laetitia nã o poderiam faltar
algumas palavras sobre o matrimô nio, que entre
batizados, homem e mulher, é elevado à categoria
de sacramento. Quando um homem e uma mulher
cristã os, na maioria das vezes jovens, decidem se
casar, devem levar em conta que essa decisã o é uma
resposta positiva ao chamado de Deus. Quando
falamos de vocaçã o - chamado - també m falamos de
casamento, pois «o matrimô nio é uma vocaçã o»
(n.72).
A inalidade que deve ser buscada por aqueles que
se decidem casar, alé m da geraçã o e educaçã o dos
ilhos, é a da santidade, pois o matrimô nio é «um
sacramento como dom para a santi icaçã o e a
salvaçã o dos esposos» (n.72).
Dentre os princı́ p ios norteadores da vida
matrimonial está aquele que a Igreja cató lica
denomina de bonum coniugum, bem dos cônjuges.
O matrimô nio visa o bem daqueles que se casam.
Esse bem nã o deve ser compreendido de qualquer
m a n e i ra , s o b re t u d o d a m a n e i ra q u e n ã o
corresponde à vida cristã . O bem dos cônjuges
inclui «unidade, abertura à vida, idelidade,
indissolubilidade e amizade com Deus» (n.77).
Paremos por aqui e lancemos alguns pontos para a
re lexã o dos casais:
1) O nosso matrimô nio é vivido como uma resposta
ao chamado de Deus? Rezamos juntos como casal?
Comemoramos o nosso aniversá rio de casamento
numa missa?
2) Marido e mulher, somos um para o outro
caminho de santidade? Procuramos juntos nos
acolher e també m superar as di iculdades pró prias
da vida a dois?
3) Somos ié is um ao outro?
*Texto baseado na Exortação Apostólica Amoris
Laetitia, do Papa Francisco
Padre Ricardo de Barros Marques - vigário paroquial

Na parábola do Filho Pródigo tanto o ﬁlho mais novo,
que sai de casa, como o ﬁlho mais velho, que não
abandona o pai, precisam de perdão e de cura.
Ambos precisam voltar para casa - lembremos que o
ﬁlho mais velho não abandonou a casa paterna, mas
não se encontrava nela quando seu irmão voltou.
Na história contada por Jesus, o pai alegra-se com a
volta do ﬁlho que estava «perdido e foi encontrado»,
porém o ﬁlho mais velho também estava «perdido»,
perdido em seu ressen mento, em sua inveja pelo
carinho que seu irmão recebeu do pai. Talvez, o ﬁlho
mais velho fosse o ﬁlho «perfei nho» ou seja, sem
defeitos. contudo mostra sua fraqueza quando o
irmão volta para casa, ele não suporta ver a alegria
do pai. Algumas pessoas con das que se esforçam
para não cometer pecado são carregadas de raiva em
seus corações. Quantas vezes fomos tomados de inveja pela alegria dos outros? O ﬁlho mais velho queixou-se,
lamuriou-se, e acabou cometendo aquilo que mais temia: afastar-se do próprio pai. Seu coração estava
ressen do, por isso não conseguia par lhar da alegria que se expandia na casa paterna. No entanto, o pai
convida o ﬁlho mais velho para par cipar dessa alegria rando assim qualquer dúvida a respeito do seu amor
por esse ﬁlho. DEUS AMA A TODOS!

GRUPO DE ORAÇÃO
D A

P O M P É I A

O Grupo de Oração da Pompéia, tem como fonte
espiritual a espiritualidade da renovação
carismá ca e promove uma obra de misericórdia
espiritual, rezando pelos vivos e mortos,
orientando as pessoas, acolhendo-as em sua

Aurélio e Rute formam um casal bem atuante na
Paróquia. Já ﬁzeram parte de vários conselhos, grupos,
pastorais, e atualmente Rute faz parte do grupo de
leitores e Aurélio ajuda na gestão paroquial.

diﬁculdades, dando-lhes conselhos e
intercedendo por elas. Venha par cipar. Os
encontros acontecem terças-feiras às 15h ou
quintas-feiras às 20h. Esta é uma das formas de
oração da nossa Igreja Católica.
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CAPELA DO SANTÍSSIMO
A Capela do San ssimo da nossa Paróquia da Pompéia,
sempre linda com seus afrescos no teto e paredes
representado nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário de
Pompéia, e os santos dos nossos altares...
...Mas agora a inﬁltração da chuva, daniﬁcou
os afrescos da Capela. Por isso precisamos
contar com a sua generosidade, para deixála tão linda como antes. A restauração
iniciou dia 18 de julho e as doações podem
ser feitas na secretaria paroquial ou no
Banco Itaú, Ag. 1604, Conta corrente
nº 01777-0, em nome da Paróquia Na. Sra.
do Rosário de Pompéia. Vamos colaborar
nessa restauração para comemorarmos,
com alegria, os 90 anos da nossa Paróquia.

VOCAÇÃO DOM DA
MISERICÓRDIA DIVINA
07/08 - VOCAÇÕES SACERDOTAIS
às 18h - Hora Santa pelo Clero
14/08 - VOCAÇÕES MATRIMONIAIS
às 18h - Terço com bênção das Famílias
20/08 - VOCAÇÕES RELIGIOSAS
às 14h - Tarde Jovem Vocacional
27 e 28/08 - VOCAÇÕES LEIGAS
Após as missas Feira Vocacional
VENHA PARTICIPAR - NA IGREJA DA POMPÉIA

EVENTOS Igreja da Pompéia
TERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 08 de agosto, às 20h

da
CháPompéia

Terça-feira, dia 09 de agosto, às 15h
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
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
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

Dízimo compromisso sério de
idelidade, elo forte unindo
todos os povos.
Adesões como novos dizimistas na
Secretaria Paroquial e nos Plantões do
Dízimo nas missas do 2º Domingo do mês.

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES
IGREJA DA POMPÉIA - JULHO DE 2016

ENTRADA - 1266,7 kg

SAÍDA - 79 Cestas

IGREJA DO BOM PASTOR - JULHO DE 2016

ENTRADA - 210 kg

SAÍDA - 13 Cestas

MISSAS ESPECIAIS
08/08 - São Domingos
08/08 - Missa vo va de Santa Bakhita
10/08 - São Lourenço - Diácono
11/08 - Santa Clara
14/08 - Nossa Senhora de Nazaré
missa às 10h
15/08 - Missa da Saúde
19/08 - Missa vo va de São José
21/08 - Assunção de Nossa Senhora
22/08 - Nossa Senhora Rainha
24/08 - São Bartolomeu
29/08 - São João Ba sta
31/08 - Missa vo va de São Frei
Galvão
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: 2.000 exemplares / Jornalista responsável:
Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com
http://www.facebook.com/diocesedesantos
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PADRE
JACQUES
HAMEL
Seja missionário da Comunicação: depois de ler este informativo, entregue-o para outra pessoa.

AGOSTO MÊS VOCACIONAL 2016

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

1930 - 2016
MÁRTIR DA
FRANÇA

Padre Jacques Hamel foi
degolado por terroristas no
último dia 26 de julho
enquanto celebrava a Santa
Missa numa capela na
França.

