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(Jo 20,22)

Recebei o Espírito Santo 
(Jo 20,22)

O Espírito Santo  
é o amor mútuo do Pai e do Filho.

Ele nos foi dado para santificar-nos!
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A Morte e Ressurreição de Jesus resumem toda a 
atuação divina escrita na Bíblia. Morte e Ressurreição 
nos mostram que não há nada que Deus não possa 
intervir e transformar. 
Não há morte que não possa ser transformada em vida, 
não há escuridão que não possa virar claridade, não há 
medo que não possa virar confiança, não há desespero 
que não possa ser consolado. Morte e Ressurreição nos 
dizem: tudo com a ação de Deus na força do Espírito 
Santo pode ser transformado. Nada há que nos possa 
separar de Deus.
 Para isso o Ressuscitado Jesus Cristo nos envia a “Força 
do Alto” (Lc 24,29), o Seu Espírito Santo.
Na Comunidade que aguarda a Força do Alto, estava 
Maria, a Mãe de Deus, para nos ensinar a confiar na 
Palavra de Deus que sempre se realiza na vida dos que 
acreditam, dos que tem Fé no seu Filho Jesus. 
Que Maria neste mês de maio nos ajude a viver na 
alegria e no louvor desse Tempo Santo Pascal. Na 
alegria o coração se alarga, experimenta a amplidão e a 
liberdade da Ressurreição.

Editorial

T E M P O   P A S C A L

22 Pompéia em Notícia 32Pompéia em Notícia 32

Nossa Gente
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Helena Burle dos Santos e Manoel Ribeiro dos Santos 
comemoram com alegria no próximo dia 09 de Maio suas Bodas 
de Ouro junto com sua Família e a Paróquia de Nossa Senhora 
do Rosário de Pompéia.
Helena, nascida em Belém do Pará e Manoel, nascido em São 
Bernardo do Campo, foram criados em Cubatão. Adolescentes 
conheceram-se no ponto de ônibus que tomavam para virem a 
Santos estudarem. Helena que desde jovem participava da 
Ação Católica e Círculo Operário de Cubatão conta que sua mãe 
foi sua grande catequista e a introduziu nos trabalhos 
paroquiais.  Manoel conta que sua família também sempre foi o 
seu grande incentivo, mas o “Santista” lhe deu todos os 
ensinamentos doutrinais que até hoje conserva.
Casaram-se em 1959 e vieram morar em Santos, nas 
proximidades da Pompéia, freqüentando a Paróquia. Em 1966 
por ocasião das filhas estudarem no Coração de Maria, 
convidados a participarem da Escola de Pais também se 
comprometeram com o ECC, ficando até 1979.
Em 1979, voltando a morar nas imediações da Pompéia, 
paróquia que pertencem, retornam ao envolvimento 
paroquial. Inicialmente, apenas éramos participantes assíduos 
da missa das 19:30 horas do domingo. Por convite da Elzira, 
fizeram duas vezes as Oficinas de Oração e Vida, colaborando 
nas celebrações quando convidados. Posteriormente, Elzira 
convidou Helena para fazer parte da Catequese; mais tarde a 
convite de Padre Ricardo, fez parte da Equipe de Liturgia, sendo 
responsável pela Ambientação. Helena hoje faz parte da equipe 
de leitores, sempre continuando como Catequista. Este ano 
começou o curso de Teologia para Leigos "Beato José de 
Anchieta". Manoel, que também pertencia à equipe de leitores, 
deixou-a em janeiro para fazer parte da equipe de Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão.
Tiveram três filhos Kátia, Soraia e Helder e contam com muita 
alegria terem três maravilhosas netas: Caroline, já formada em 
Relações Internacionais, Fernanda cursando Medicina, e 
Sâmara, no curso de Logística.
“Somos uma família abençoada. Deus se faz presente, sempre, 
em nossas vidas. Sentimo-nos parte integrante da Comunidade 
da Pompéia, onde estamos a serviço do Senhor e do próximo, 
desfrutando do carinho e afeto de tantos amigos!”.

Você Sabia...Você Sabia...
... que Nossa Senhora do Rosário 
de Pompéia ganhou devoção a 
partir da ação evangelizadora de 
um leigo? Pompéia, uma cidade dizia: “Se queres achar a paz, propague o Rosário”. Nossa 
ao sul de Nápoles, na Itália, foi Senhora mudou o coração de Bartolo, que passou a divulgar as 
devastada no ano de 79 d.C. com graças de rezar o terço. A fé do povo das redondezas em suas 
a erupção do vulcão Vesúvio. palavras fez com que a região frutificasse após tantos anos de 
Conta a história que, quase mil e esquecimento e foi erguida uma capela em homenagem à Santa 
oitocentos anos depois, um por volta de 1875. Bartolo expôs, na ocasião, um quadro da 
advogado chamado Bartolo Virgem do Rosário ladeada por Santa Catarina de Sena e São 
Longo, uma pessoa sem crenças, Domingos, imagens que vemos no alto do presbitério de nossa 
ao vagar pelo solitário vale de igreja e também na capa do Pompéia em Notícia.
Pompéia, ouviu uma voz que 
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Creio
na  remissão dos pecados
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A Fé pela ImagemA Fé pela Imagem IXIX

A Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia sempre 
desenvolveu ação social com as famílias carentes de nossa 
comunidade. Houve épocas em que todos os anos fazíamos o Natal 
dos assistidos pela Paróquia.
Com a vinda do Pe. Baldan para a nossa paróquia, foi criado o 
Domingo da Caridade. Todo primeiro domingo do mês, a maioria dos 
paroquianos coopera na doação de alimentos não perecíveis que 
eram distribuídos no  sábado seguinte.
Neste ano, mudamos o dia das entregas das cestas. No Domingo da 
Caridade nós colaboramos o dia inteiro recebendo os alimentos e 
montando as cestas para as famílias cadastradas. Na semana 
seguinte, de segunda a sexta-feira, às 9h, com a participação de 
voluntários das pastorais e paroquianos que desejarem, após a 
missa das 8h, entregamos as cestas aos irmãos mais necessitados. 
Agradecemos a todos os paroquianos que colaboram com esta ação 
social. A todos o nosso muito obrigado e que Deus lhes pague. 
Amém.

Pastoral da Caridade

Eu sou a ressurreição e a vida. 
                                                     (Jo 11,25)               
Nós ressuscitaremos como Ele,com Ele
e  por Ele.                                 (CIC 995)

 

precisam de médicos,mas só as que estão 
doentes.                        
                                                              (Mt 9,12)
Cristo ressuscitado confiou aos Apóstolos o 
poder de perdoar os pecados
                                                             (CIC 984)

As pessoas que estão de saúde não

Oficina de Raffaello, Jesus e a Adúltera (séc. XVI)

Piero della Francessa, Ressurreição (c. 1450)



4 de Maio
8 de Maio
20 de Maio
27 de Maio
31 de Maio

9 de Maio

 - Santo Expedito
 - Santa Bakhita

 - São José
 - São Frei Galvão
 - Pentecostes

No próximo dia , às 9h, na Catedral, um 
dos seminaristas que ajudam em nossa Paróquia, 
Fabrício Ramos Rodrigues receberá o ministério do 
Leitorato, juntamente com outros dois seminaristas 
da nossa Diocese de Santos. Rezemos por eles por 
mais esse passo rumo ao Sacerdócio de Cristo em 
sua Igreja. Deus os abençoe!

Missas Especiais

Segunda a Sexta-feira 
Sábados 

das 7h30 às 19h30
das 7h30 às 11h30 e das 15h às 19h
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Secretaria

RamosRamos
Círio 
Pascal
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Semana Santa

Procissão do Senhor MortoProcissão do Senhor Morto

A Semana Santa de 2009 na nossa 
Paróquia ajudou a celebrar bem os 
mistérios centrais de nossa fé: a 
Paixão, morte e Ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. A Vida 
venceu a morte. Cristo Ressuscitou!

Reformas em Nossa Paróquia

Chá da Reforma

Noite Alemã - Sábado, 16 de maio, às 20h30

Participe do Evento em prol da

Em Abril, o futuro novo Salão, Secretaria e Salas de 
atendimento paroquiais receberam os pisos, os forros de 
gesso e iniciadas as partes elétricas para iluminação. 
Também em Abril recomeçou a parte final da pintura da 
Capela do Santíssimo pelo pintor Roberto José Pereira, que 
irá completar a parte do teto, as laterais com dois painéis 
sobre a multiplicação dos pães e sobre os discípulos de 
Emaús. Outras possibilidades de ajuda, além do Carnê do 
Colaborador para a reforma do Salão e para a Pintura da 
Capela do Santíssimo Sacramento podem ser feitas  através 
de doação no Banco Itaú, Ag. 1604, C/C n° 01777-0, 
em nome da Paróquia Na. Sra. do Rosário de Pompéia.

Reforma do Salão Paroquial
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Parabéns a Sra. Maria Izilda Ferreira 
de Abreu pelo belo microondas que 
ganhou no Chá da Reforma ocorrido 
no último dia 14 de abril. A todos os 
que trabalharam e compareceram, 
nosso Muito Obrigado!


