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Padre Ricardo de Barros Marques - vigário paroquial

E� 	 com	 a	 frase	 acima,	 de	 São	 João	 Paulo	 II,	 que	
concluı́mos	 a	 série	 de	 textos	 sobre	 o	 documento	
Amoris	 laetitia,	 que	 versa	 sobre	 o	 Matrimônio	 e	
Famıĺia	e	que	tem	como	autor	o	Papa	Francisco.

Nas	últimas	décadas	os	conceitos	de	Matrimônio	e	de	
Famı́lia	 mudaram,	 mas	 segundo	 uma	 concepção	
secular.	Para	a	Igreja	esses	conceitos	nunca	mudaram	
e	 ela	 não	 deve	 seguir	 as	 regras	 do	 mundo,	 mas	
iluminá-lo.	Essa	mudança	tem	ocorrido	de	tal	forma	
que	o	mundo	já	não	suporta	o	Matrimônio	segundo	o	
Direito	Natural	 e	defendido	pela	 Igreja	de	Cristo.	O	
atual	 Papa	 já	 alertou	 que	 existe	 uma	 guerra	 (sem	
armas)	global	para	destruir	o	casamento.

Um	elemento	fundamental	do	casamento	cristão	é	o	
amor	perene,	que	não	termina	ao	sabor	do	vento.	Mais	
do	que	um	sentimento,	esse	amor	é	uma	decisão	forte,	
que	 atravessa	 �irmemente	 as	 ondas	 modernas	 do	
«amor	 passageiro»,	 do	 «amor	 fugaz»,	 da	 falta	 de	
compromisso	com	o	outro,	de	ditadura	do	ser	feliz	a	
todo	custo.

O	Papa	Francisco,	em	Amoris	laetitia,	recomenda	aos	
casais:	 «Cada	manhã,	 quando	 se	 levanta,	 o	 cônjuge	
renova	 diante	 de	 Deus	 esta	 decisão	 de	 �idelidade,	
aconteça	o	que	acontecer	ao	longo	do	dia.	E	cada	um,	
quando	vai	dormir,	espera	levantar-se	para	continuar	
esta	aventura,	con�iando	na	ajuda	do	Senhor»	(n.319).

Que	os	casais	cristãos,	renovem	sua	decisão	de	amar	e	
vivam,	com	a	ajuda	de	Deus,	a	�idelidade	conjugal.

AAAA Alegria do AmorA Alegria do AmorA Alegria do Amor

«Quem não se«Quem não se
decide a amar paradecide a amar para
sempre, é difícil quesempre, é difícil que
possa amar deveraspossa amar deveras

um só dia»um só dia»

«Quem não se
decide a amar para
sempre, é difícil que
possa amar deveras

um só dia»
(São João Paulo ll)(São João Paulo ll)(São João Paulo ll)

CHESTERTON
PARA 
CATÓLICOS!

ALGUNS LIVROS DE CHESTERTON  
Ortodoxia; Hereges; Tremendas Trivialidades; Todos os
caminhos levam a Roma; São Francisco de Assis; São Tomás de
Aquino; O homem eterno; A inocência do Padre Brown;
O que há de errado com o mundo.

Gilbert Keith CHESTERTON nasceu em 29 de maio de 
1874, em Londres, e morreu no dia 14 de junho de 
1936. Foi escritor, poeta, jornalista, biógrafo, ensaísta, 
filósofo e teólogo. Não nasceu católico (fora criado 
como anglicano), mas se converteu ao catolicismo e, 
com isso, escreveu vários livros sobre o pensamento 
cristão. Em uma de suas principais obras, Ortodoxia, 
defende os valores cristãos contra os chamados 
valores modernos,  a  saber,  o c ien�ficismo 
reducionista e determinista. Escreveu também uma 
biografia sobre Santo Tomás de Aquino e outra sobre 
São Francisco de Assis. Seus escritos primam por uma 
inteligência fora do comum, beleza, bondade e, um 
humor britânico. Juntamente com o livro Ortodoxia, 
um clássico de Chesterton é o livro Hereges. Em 
Hereges, ele combate as ideologias modernas, e em 
Ortodoxia, ele mostra o reto e belo pensamento 
católico.
Chesterton era um autor desconhecido no Brasil até 
pouco tempo, mas graças a Deus, jovens que buscam 
a ortodoxia da fé católica redescobriram os textos 
desse grande pensador que foi admirado no passado 
por brasileiros como Gustavo Corção, Alceu Amoroso 
Lima e Gilberto Freire, além de ter sido elogiado pelo 
Papa Pio XI. Sua causa de bea�ficação está sendo 
levada a frente no Va�cano.

FRASES
Não	seja	tão	mente	aberta
que	o	cérebro	caia	para	fora.
																																																																								G.K.Chesterton

«Há grandes homens que fazem com que todos se sintam 
pequenos. Mas o verdadeiro grande homem é aquele que 
faz com que todos se sintam grandes»

«Homens corajosos são vertebrados: têm a maciez na 
super�cie e sua firmeza está no meio. Mas esses covardes 
modernos são crustáceos: sua dureza está toda na casca e 
sua moleza está dentro».

«Louco não é o homem que perdeu a razão. Louco é o 
homem que perdeu tudo menos a razão».

«A Bíblia nos ensina a amar o próximo e também a amar  
nossos inimigos provavelmente porque eles em geral são 
as mesmas pessoas».

«A coragem significa um forte desejo de viver, sob a forma 
de disposição para morrer».

Antes de se conhecerem, Ta�ana e Félix  frequentavam 
grupos de oração nas cidades onde moraram e 
par�cipavam de encontros da igreja. Ta�ana servia a 
Deus ajudando e frequentando as a�vidades da igreja 
em Macaé (RJ), cidade onde morava e trabalhava, antes 
de vir para Santos e Félix em São Francisco de Itabapoana 
(RJ),sua cidade natal). Com a vinda para Santos, ficaram 
noivos e em um ano se casaram. Em setembro de 2011 
chegaram em Santos e começaram a frequentar a Capela 
do Bom Pastor (que pertence à Paróquia da Pompéia) e 
con�nuam frequentando até hoje, onde sentem-se 
acolhidos e amados pela comunidade. Par�cipavam do 
grupo de oração e em pouco tempo foram convidados a 
fazer parte da equipe de liturgia, onde servem 
atualmente. Aqui fizeram grandes amigos e vivem 
momentos muito felizes e importantes de suas vidas. O 
maior desejo deles é criar o filho Francisco, de 2 anos, 
nos caminhos do Senhor, o casal se alegra em dizer.

Tatiana, Félix e Francisco - Capela do Bom Pastor

NatalNatalNatalFeliz Feliz Feliz 

No	Natal,	Cristo	vem	para	o	meio	de	nós:	é	o	
momento	 propício	 para	 um	 encontro	
pessoal	com	o	Senhor. (Papa	Francisco)



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
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TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 20hSegunda-feira, dia 12 de dezembro, às 20hSegunda-feira, dia 12 de dezembro, às 20h

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

Domingo, dia 11 de dezembro, às 18h

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

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
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PompéiaPompéiaPompéia
«Não estou eu aqui, que sou tua Mãe?»«Não estou eu aqui, que sou tua Mãe?»«Não estou eu aqui, que sou tua Mãe?»

12 de dezembro, Festa 12 de dezembro, Festa 
de Nossa Senhora de Guadalupede Nossa Senhora de Guadalupe

12 de dezembro, Festa 
de Nossa Senhora de Guadalupe

                ENTRADA  -  140 kg                       SAÍDA  -  14 Cestas 

IGREJA DA POMPÉIA - NOVEMBRO DE 2016

                ENTRADA  -  1490,5 kg                       SAÍDA  -  80 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR - NOVEMBRO DE 2016

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES

08/12 - Solenidade de Imaculada Conceição,08/12 - Solenidade de Imaculada Conceição,
              missa às 17h              missa às 17h

12/12 - Festa de Nossa Senhora de Guadalupe,12/12 - Festa de Nossa Senhora de Guadalupe,
              Padroeira da América La�na              Padroeira da América La�na

24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL

25/12 - NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO25/12 - NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO

26/12 - Festa de Santo Estevão, Diácono Protomár�r26/12 - Festa de Santo Estevão, Diácono Protomár�r
 e28/12 - Festa dos Santos Inocentes Már�res28/12 - Festa dos Santos Inocentes Már�res

30/12 - Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José 30/12 - Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José 

05/12 - Missa vo�va de Santo Expedito
07/12 - Santo Ambrósio - Bispo e Doutor
08/12 - Solenidade de Imaculada Conceição,
              missa às 17h
09/12 - Missa vo�va de Santa Bakhita
11/12 - Nossa Senhora de Nazaré 
              missa às 10h
12/12 - Festa de Nossa Senhora de Guadalupe,
              Padroeira da América La�na
14/12 - São João da Cruz
19/12 - Missa vo�va de São José
24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL
              Igreja da Pompéia,  às20h
              Igreja do Bom Pastor, às 20h
25/12 - NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
              Igreja da Pompéia, missas às 08h, 10h, 12h, 19h
              Igreja do Bom Pastor, missa ás 18h
              Capela São João Paulo ll, missa às 17h 
26/12 - Festa de Santo Estevão, Diácono Protomár�r

 e28/12 - Festa dos Santos Inocentes Már�res
              Missa vo�va de São Frei Galvão
30/12 - Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José 
                       

Dízimo	não	é	uma	porcentagem;	é	um
compromisso	de	�idelidade	a	Deus,

à	Igreja	e	aos	pobres.	
Libertação,	Pentecostes.

Adesões como novos dizimistas na
Secretaria Paroquial e nos Plantões do

Dízimo nas missas do 2º Domingo do mês.

Apresentação do
CORAL ZANZALA

ORDENAÇÃO DIACONAL
Convidamos a todos para assis�rem a ordenação 
diaconal dos seminaristas Jair Cardoso da Silva e 
Luciano Barbosa de Souza, que estagiaram em nossa 
Paróquia, na Catedral de Santos  dia 11 de dezembro, 
domingo, às 09h, onde nosso bispo diocesano Dom 
Tarcísio, presidirá a solene Celebração Eucarísi�ca.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO A NOSSA PARÓQUIA

Sua San�dade Francisco
Concede com todo o coração a desejada

Bênção Apostólica a
Pe. Antonio Baldan Casal

e aos fiéis da
Paróquia Nossa Senhora

do Rosário de Pompéia - Santos
ao comemorarem os 90 anos

de criação da Paróquia
e invoca, por intercessão de Maria San�ssima

a abundância das graças divinas

7 de Outubro de 2016,  Jubilaeum Misericordiae
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