
PompéiaPompéiaPompéiaPompéia
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de PompéiaParóquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

N
° 3

1
 | A

b
ril 2

0
0

9
N

° 3
1

 | A
b

ril 2
0

0
9

em Notíciaem Notícia

DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS

Jesus nos conduz para a Jesus nos conduz para a 

Pois o Deus-amor é 

Imortal!
Pois o Deus-amor é 

Imortal!

Verdadeira Vida!Verdadeira Vida!



22

Você Sabia...Você Sabia...

O  s a nt i sta  G i lb er to  
Ferreira da Costa e a 
sulsancaetanense Leda 
Martins Ferreira da Costa 
se conheceram em 1981, 
numa curiosa ocasião: a 
festa de aniversário de 
um menino, filho do 
primo de Leda e da prima 

de Gilberto. Namoraram e casaram-se na Paróquia N. Sra. 
da Candelária, em São Caetano do Sul, em 10 de julho de 
1982. Em agosto do ano seguinte, tiveram seu único filho, 
Renato, cuja primeira comunhão ocorreu em 1994. Após 
este acontecimento, a família passou a freqüentar a missa 
em nossa paróquia, mesmo sem participar mais 
ativamente da vida em comunidade.
Em 1998, Renato fez o curso de Crisma e, ao final do ano, 
entrou para o Grupo de Jovens da Pompéia, que na época 
contava com aproximadamente 20 pessoas. Começava 
assim uma história que vai na contramão do que é mais 
comum de se verificar nas famílias: os pais sendo trazidos 
pelos filhos à igreja. “Em uma gincana da Semana da 
Família, organizada para os crismandos e os pais, fomos 
convidados a fazer o Encontro de Casais com Cristo. 
Imediatamente, dissemos 'sim' ao chamado e, a partir 
daí, nossa participação na vida paroquial só aumentou.” – 
lembra Leda.
O casal atuou em algumas pastorais, como a do Batismo e, 
de forma contínua até hoje, do Dízimo e dos Noivos. 
Pouco tempo atrás, foram chamados ao Ministério da 
Palavra e atualmente são Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão. Servir Cristo nas santas missas foi 
motivo de grande alegria para a família.
Há aproximadamente 8 anos, Leda e Gilberto participam 
das Equipes de Nossa Senhora, o que tem trazido grande 
crescimento para ambos. “Tudo que fazemos na igreja é 
uma doação de amor e preenche nossa vida de sentido. 
Faz bem a nós e aos outros. A nossa contribuição à 
comunidade é a disponibilidade em servir a Deus e ao 
próximo, com humildade e perseverança.” – o casal 
afirma.
Para finalizar, eles fazem uma reflexão: “As amizades que 
cultivamos dentro da igreja e a felicidade que elas nos 
proporcionam são a prova de que a nossa caminhada com 
Cristo vale a pena.”
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Nossa Gente

...que a luz no centro do altar-mor 
de nossa paróquia ilumina as 
relíquias (partes dos objetos 
pessoais ou partes do corpo de um santo). No relicário, 
estão as relíquias dos Santos e Santas: Catarina de Sena, 
Domingos, Josefina Bakhita, Cecília, Maria Goretti, Pio 
X, João Bosco, Terezinha do Menino Jesus, Rita de 
Cássia, Antonio Maria Claret, Beata Giulia Salzano, 
Beatos Francisco Campornbes e Conradi Parzham.

nova seção!nova seção!

A partida de Cristo inaugura um modo totalmente novo e 
maior da sua presença. Com a sua morte, Jesus entra no amor 
do Pai. A sua morte é um ato de amor. O amor, porém, é 
imortal. Por isso, a sua partida transforma-se numa nova 
vinda, numa forma de presença mais profunda que não acaba 
mais. Certamente, no amor, podemos de algum modo entrar 
na existência do outro. Pelo contrário, Jesus, que agora fica 
totalmente transformado por meio do ato de amor, está livre 
de tais barreiras e limites. É capaz não só de passar através das 
portas externas fechadas, como narram os Evangelhos (cf. Jo 
20, 19), mas pode também passar através da porta interna 
entre o “eu” e o “tu”, a porta fechada entre o ontem e o hoje, 
entre o passado e o amanhã. A sua partida torna-se uma 
vinda no modo universal da presença do Ressuscitado, no 
qual Ele está presente ontem, hoje e para sempre; em que 
abraça todos os tempos e lugares. Agora pode ultrapassar 
também o muro da alteridade que separa o “eu” do “tu”. Por 
meio da vinda do Ressuscitado, cada um de nós pode também 
obter uma identidade nova. O meu “eu” fechado abriu-se. 
Agora podemos viver em comunhão com Jesus Cristo, no 
grande “eu” dos crentes que se tornaram – segundo São Paulo 
– «um em Cristo» (Gal 3, 28).
Por causa da sua Ressurreição o Senhor entra na nossa vida 
pela porta do coração. Já não estamos um ao lado do outro ou 
um contra o outro. Ele atravessa todas estas portas. Ele, o 
Ressuscitado, vem; vem até nós e une a sua vida com a nossa 
conservando-nos dentro do fogo vivo do seu amor. Passamos 
a ser uma unidade: sim, um só com Ele e, deste modo, um só 
entre nós. Num primeiro momento, isto pode parecer 
bastante teórico e pouco realista. Mas quanto mais vivermos 
a vida de batizados, tanto mais poderemos experimentar a 
verdade desta palavra. As pessoas batizadas e que acreditam 
em Cristo Jesus Ressuscitado nunca são verdadeiramente 
estranhas uma à outra. Podem separar-nos continentes, 
culturas, estruturas sociais ou mesmo distâncias históricas. 
Mas, quando nos encontramos, reconhecemo-nos com base 
no mesmo Senhor, na mesma fé, na mesma esperança e no 
mesmo amor, que nos formam. Então experimentamos que o 
fundamento das nossas vidas é o mesmo. 
Experimentamos que, no mais fundo do nós, estamos 
ancorados à mesma identidade, a partir da qual todas as 
diferenças exteriores, por maiores que sejam, resultam 
secundárias. Estamos em comunhão por causa da nossa 
identidade mais profunda: Cristo em nós. Deste modo, a fé é 
uma força de paz e reconciliação no mundo: fica superada a 
distância, no Senhor tornamo-nos próximos (cf. Ef 2, 13).
Nesta hora, agradeçamos ao Senhor, porque Ele, com a força 
da sua Palavra e dos Sacramentos sagrados, nos orienta na 
justa direção e atrai para o alto o nosso coração. E rezemos-
Lhe: Sim, Senhor, fazei que nos tornemos pessoas pascais, 
homens e mulheres da luz, repletos do fogo do teu amor. 

(Papa Bento XVI – homilia na Vigília Pascal)

 RESSURREIÇÃO DE CRISTOA
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Projeto Dom Bosco
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Creio
no Espírito Santo
Creio
no Espírito Santo

Creio
na Santa Igreja Católica

Creio
na Santa Igreja Católica

No dia de Pentecostes... 
a Páscoa de Cristo completou-se 
com a efusão do Espírito Santo     (CIC 731)

O amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo
que nos foi dado.        (Rm 5,5)

Perugino
A entrega das chaves a São Pedro

(1482)

Perugino
A entrega das chaves a São Pedro

(1482)

A igreja universal aparece,
assim, como “um povo
que vai buscar a sua unidade à unidade
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

(CIC 810)
Tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha Igreja     (Mt 16,18)

Após assistir a um vídeo sobre a vida do santo Giovanni Melchior Bosco, 
um pequeno grupo de paroquianos encabeçados pela catequista Aguida 
criou cursos gratuitos e extracurriculares para pessoas de baixa renda. 
Nascia assim em 2002 a Oficina Dom Bosco. A partir de 2004, a equipe 
orgânica foi renomeada como Projeto Dom Bosco e continuou a crescer. 
Não tenha dúvidas do bom desenvolvimento da organização: só entre 
2007 e 2009, os interessados completaram mais de mil vagas nas manhãs 
de janeiro e julho - meses em que ocorrem as inscrições.
Logo no início de fevereiro, pessoas de diversas idades e lugares (em 
censo, descobrimos a presença de alunos que vêm de Praia Grande) 
participam semanalmente de uma das mais de vinte turmas abertas no 
semestre vigente. Trinta e seis voluntários nas áreas de Informática, 
Espanhol, Inglês, Violão, Futsal, Ballet, Reforço Escolar, Recreação e 
Eventos, até aconselhamento psicológico. A maioria dos professores são 
jovens, e em reuniões periódicas se identificam cada vez mais com o 
Sistema Preventivo do padroeiro da Juventude, Dom Bosco, numa 
educação pautada na saúde física, mental e espiritual dos alunos. O 
Projeto Dom Bosco é mais uma experiência incrível, criativa e inovadora 
da Paróquia da Pompéia.    Lincoln Spada

Gian Lorenzo Bernini,
O Espírito Santo (porm. de A cátedra na glória)
(1658-1666)

Gian Lorenzo Bernini,
O Espírito Santo (porm. de A cátedra na glória)
(1658-1666)

Profa. Ana Carolina com as crianças do futebol
e a Profa. Sumaia, na Informática.
Profa. Ana Carolina com as crianças do futebol
e a Profa. Sumaia, na Informática.
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Campanha para a reforma doCampanha para a reforma do

Nossa reforma para o salão paroquial continua. Agora estão 
sendo colocadas as partes elétricas e os forros, janelas e 
portas. Obrigado Senhor pela vossa Providência e obrigado 
pela generosidade dos paroquianos! 
Outras possibilidades de ajuda, além da do carnê do 
colaborador,  podem ser feitas diretamente através de 
doação no Banco Itaú, Ag. 1604, Conta Corrente n° 01777-0, 
em nome da Paróquia Na. Sra. do Rosário de Pompéia.
E que a Virgem de Pompéia lhes conceda as graças 
necessárias para crescer no amor a Seu Filho Jesus e a bem 
viver nossas vocações na Igreja!

Salão ParoquialSalão Paroquial

Chá da Reforma – Terça, 14 de abril, às 15h
Noite Tropical – Sábado, 18 de abril, às 20h30
Noite da Pizza – Sexta, 24 de abril, às 20h30

Participe dos Eventos em prol da
Reforma do Salão Paroquial

Missas de Ramos - 

Quinta-feira Santa – 9 de Abril

Sexta-feira da Paixão – 10 de Abril

Sábado Santo – 11 de Abril

DOMINGO DE PÁSCOA – 12 de Abril

4 e 5 de Abril
Trazer Ramos: Procissão e Missa.
Pompéia: Sábado às 19h,
Domingo às 7h30/9h30/12h/18h/19h30.
Bom Pastor: Sábado e Domingo, às 18h.

Missa dos Santos Óleos e da Unidade e 
Renovação das Promessas Sacerdotais, às 9h na 
Catedral
Missa da Ceia do Senhor
Pompéia e Bom Pastor: 19h
Após a missa, Vigília Eucarística até meia-noite.

Dia de Jejum e abstinência
Pompéia: Das 8h às 14h30 – Vigília Eucarística
15h Celebração da PAIXÃO DO SENHOR
18h Via-Sacra
19h Procissão do Senhor Morto

Pompéia: 20h Missa da VIGÍLIA PASCAL
Bom Pastor: 20h Missa da VIGÍLIA PASCAL

Pompéia: 7h30/9h30/12h/18h/19h30
Bom Pastor: 18h

Nesse mês de março foram celebradas 86 Primeiras 
Eucaristias e 81 Crismas de Jovens e Adultos, com a 
presença de nosso querido Bispo Diocesano D. Jacyr 
Francisco Braido. Parabéns a todos, Jovens e Catequistas! E 
que a Catequese permanente e perseverante de todos os 
ajude a crescer na amizade com Jesus e na vivência do seu 
Evangelho! Deus abençoe a todos!

Helena,  Joacyr,  L incoln,  
Margareth, Margarida, Neide, 
Rosa e Sílvio são os paroquia-
nos que iniciaram no 1° ano do 
Curso Beato José de Anchieta. 
Bom estudo no conhecimento 
do Cristo Senhor, para os bons 
frutos na sua Igreja!
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Semana Santa e Páscoa 2009

Curso de Formação Teológica
para Leigos
Curso de Formação Teológica
para Leigos

Eucaristia e Crisma

30/04 a 02/05

03/05

 Tríduo do Bom Pastor
na IGREJA DO BOM PASTOR

Domingo do Bom Pastor 

Festa do Bom PastorFesta do Bom Pastor

Secretaria
Segunda a Sexta-feira 

Sábados 
das 7h30 às 19h30

das 7h30 às 11h30 e das 15h às 19h

Expediente
Produzido pela Pastoral da Comunicação

Tiragem: 2.000 exemplares
Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)

Missas Especiais
20/04 
29/04 

São José
São Frei Galvão

Sugestões ou colaborações
pompeianoticia@gmail.com


