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EM NOTÍCIAEM NOTÍCIA

Jesus CristoJesus Cristo
a Vósa Vós

Rei dos Reis, que governais
servindo e não servido, vinde aos corações cativos

instalar vosso Amor.

Rei dos Reis, que governais
servindo e não servido, vinde aos corações cativos

instalar vosso Amor.



Você Sabia...Você Sabia...

A
EDITORIAL

O
No último Domingo do Ano litúrgico, celebra-se a 

solenidade de Cristo Rei do universo. Desde o anúncio do 
seu nascimento, o Filho unigênito do Pai, que nasceu da 
Virgem Maria, é definido «rei» no sentido messiânico, ou 
seja, herdeiro do trono de David, segundo as promessas 
dos profetas, para um reino que não terá fim (cf. Lc 1, 32-
33). A realeza de Cristo permaneceu totalmente 
escondida, até aos seus trinta anos, transcorridos numa 
existência comum em Nazaré. O Reino de Cristo é dom 
oferecido aos homens de todos os tempos, para que todo 
aquele que acredita no Verbo encarnado «não morra, mas 
tenha a vida eterna» (Jo 3,16). Por isso, precisamente no 
último Livro da Bíblia, o Apocalipse, Ele proclama: «Eu sou 
o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim» (Ap 22,13).

«O Senhor é o fim da história humana, o ponto para 
onde tendem os desejos da história e da civilização, o 
centro do gênero humano, a alegria de todos os corações e 
a plenitude das suas aspirações. Vivificados e reunidos no 
seu Espírito, caminhamos em direção à perfeição final da 
história humana, que corresponde plenamente ao seu 
desígnio de amor: «recapitular todas as coisas em Cristo, 
tanto as do céu como as da terra» (Ef 1,10)» (Cf. Gaudium et 
Spes, 45). Esta é a missão da Igreja ontem, hoje e sempre: 
anunciar e dar testemunho de Cristo, para que o homem, 
todo o homem, possa realizar plenamente a sua vocação.

A Solenidade de Cristo Rei do universo convida-
nos a repetir com fé a invocação do Pai Nosso, que o 
próprio Jesus ensinou: «Venha a nós o Vosso Reino». Venha 
a nós o Vosso Reino, ó Senhor! «Reino de verdade e de vida, 
reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e 
de paz».

Cristo,Rei do Universo

NOSSA GENTE
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Maria da Luz Martins 

Olga Rodrigues Quitero  

-  “Da. Nena” conta que desde 
criança participava aqui da Paróquia da Pompéia. Mas 
somente a partir de 1996 foi que começou a 
participar mais como Leitora, na Acolhida, Legião de 
Maria, Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, 
Pastoral da Saúde e o Roupeiro de Nossa Senhora. “A 
força da gente vem da fé que nós temos e isso 
encontramos na Igreja, na vida em comunidade”.

-  tem 3 filhos e cinco netos. 
Trabalha há 32 anos na Paróquia da Pompéia. Já 
participou da Irmandade do Coração de Jesus, A Vida 
em Ascensão, São José, Roupeiro de Nossa Senhora, 
Legião de Maria, e na Pastoral da Saúde, onde 
participa até hoje levando a Sagrada Comunhão aos 
enfermos, há 30 anos! “A melhor coisa do mundo 
para mim é essa convivência na Igreja. Nossa vida 
ganha sentido quando participamos na vida da 
comunidade na Igreja!”.

« A l fa  e  Ô m e ga »Vo c ê  s a b i a  q u e   
correspondem à primeira e à última letra do 
alfabeto grego e cujo simbolismo indica ser 
Cristo, que como Deus, é o princípio e o fim 
de todas as coisas, e isso é o que expressa a 
cerimônia da Vigília Pascal, quando o 
sacerdote faz, com grãos de incenso, 
incisões no Círio Pascal?

« A l fa  e  Ô m e ga »

C   omo viver
em Família Família Família 

17.17.17.        Cada membro da tua família é 
especial. Aprende a apreciar as 
diferenças que existem devido às 
i d a d e s ,  a o s  n í v e i s  d e  
desenvolvimento intelectual, às 
habilidades próprias de cada um, às 
experiências e também às limitações. 
E s s a s  m e s m a s  d i f e r e n ç a s  
proporcionam à tua família algo muito 
importante: a variedade, a riqueza, a 
essência, o caráter, a sua força.

Adesões como novos dizimistas 
na Secretaria Paroquial e nos 
Plantões do Dízimo nas missas 
do 2º domingo do mês.

D     Í       Z      I       M    O

«Alguns repartem o que é seu e tornam-se mais ricos; 
outros poupam mais do que é justo e estão sempre na 
miséria. Quem promove o bem se enriquecerá, quem 

dá de beber, mata a própria 
sede».   (provérbios 11, 24-25)
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m que cremosm que cremos
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª ParteEE
3- POR QUE PROCURAMOS DEUS?

4- PODEMOS DESCOBRIR A EXISTÊNCIA DE DEUS
COM A NOSSA RAZÃO?

 R: Deus colocou no 
nosso coração um desejo: procurá-LO e encontrá-LO. 
Santo Agostinho diz: «Tu nos criastes para Ti e o nosso 
coração está inquieto até encontrar o descanso em Ti». 
A este desejo de Deus chamamos Religião. A busca de 
Deus é natural na pessoa humana. Toda a sua aspiração 
pela verdade e pela felicidade é, no fundo, uma busca 
daquilo que a sustenta absolutamente, que a satisfaz 
absolutamente, que a torna absolutamente útil. Uma 
pessoa só está totalmente consigo próprio quando 
encontrou Deus. «Quem procura a verdade procura 
Deus, seja isso claro ou não para ela» (Santa Edith 
Stein).

 
 R: Sim, a razão humana pode, 

seguramente, descobrir Deus. O mundo não pode ter 
origem nem fim em si mesmo. Em tudo o que existe há 
mais do que aquilo que se vê. A ordem, a beleza e o 
desenvolvimento do mundo apontam para além de si 
mesmos e remetem para Deus. Cada pessoa humana 
está aberta ao Verdadeiro, ao Bom e ao Belo. Ela escuta, 
dentro de si, a voz da consciência, que a impele para o 
bem e a adverte do mal. Quem segue esta pista 
encontra Deus.
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RENOVAÇÃO CARISMÁTICA
A Renovação Carismática Católica é um carismas desse mesmo Espírito, somos 

movimento que tem como finalidade semear a impulsionados a viver e testemunhar Jesus Vivo, 
"Cultura de Pentecostes", ou seja, um nascer de que nos liberta, tira do comodismo, da frieza da 
novo para Deus, pela ação do Espírito Santo. É fé e nos leva a anunciá-lo aos irmãos com 
no Grupo de Oração que procuramos vivenciar alegria!          

Nossas reuniões acontecem: terças às 15h e isso: através de pregações e leitura da Palavra, 
quintas às 20h. Venha participar conosco! Jesus das partilhas, das orações em comum, com 
te ama!                            (Coordenadora Eunice)cânticos e louvores. Pelo uso dos dons e 
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09/11 - Dedicação da Basílica de Latrão e
              Santa Bakhita
10/11 - São Leão Magno

07/11
09/11

/11
/11
/11 

07/11
09/11

/11
/11
/11 

 - Santo Expedito
 - Dedicação da Basílica de Latrão e

              Santa Bakhita
- São Leão Magno
 - São Martinho de Tours
 - São Josafá 
- Santa Gertrudes
 - Santa Isabel da Hungria
 - Dedicação Basílicas de São Pedro

              e São Paulo
 - São Roque e companheiros mártires

              e São José

          

 

10/11 
11
12
16
17/11
18/11

19/11

MISSAS ESPECIAIS

20/11 - SOLENIDADE DE CRISTO
              REI DO UNIVERSO
20/11 - SOLENIDADE DE CRISTO
              REI DO UNIVERSO

27/11 - 1º Domingo do Advento

02/12 - 1ª Sexta-feira do mês - Sagrado Coração

04/12 - 2º Domingo do Advento

 - Apresentação de Nossa
              Senhora

 - Santo André Dung e
              companheiros mártires

 - Santa Catarina

 - Festa do Apóstolo Santo 
              André e São Frei Galvão

 - São Francisco Xavier

               
              

21

24

25

30

03

/11

/11

/11

/11

/12

27/11 - 1º Domingo do Advento

02/12 - 1ª Sexta-feira do mês - Sagrado Coração

04/12 - 2º Domingo do Advento
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IGREJAIGREJA

Ginásio de esportes da Igreja da PompéiaGinásio de esportes da Igreja da Pompéia

JANTAR DA 

Toca de AssisToca de Assis
     Sábado, dia 19 de novembro, às 20h30
     Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia
      

     Sábado, dia 19 de novembro, às 20h30
     Ginásio de esportes da Igreja da Pompéia
      

Expediente

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396
Missas: Quinta, às 19h30 - Sábado e Domingo, às 18h

Aberta todos os dias das 8h às 18h

www.paroquiadapompeia.com.brSite da Paróquia

pompeianoticia@gmail.comSugestões/Colaborações

Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

Missas

2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 8h e às 17h - Sábados: às 8h
e 19h - Domingos: às 7h30, 9h30, 12h, 18h, 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 15h às 19h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
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EVENTOS!EVENTOS!

A procissão em louvor e devoção à
Santíssima Virgem Maria.

CháChá
     Terça-feira, dia 22 de novembro, às 15h     Terça-feira, dia 22 de novembro, às 15h

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AR CONDICIONADO PRESTAÇÃO DE CONTAS - AR CONDICIONADO 

ÍRIO DE NOSSA SENHORA 
DE NAZARÉ
ÍRIO DE NOSSA SENHORA 
DE NAZARÉ

CC

Para terminarmos o pagamento das despesas, você pode 
continuar o pagamento do seu carnê ou fazer uma doação 
espontânea: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia - 
Banco Itaú, Agência 1604, Conta corrente nº 01777-0. 
Deus abençoe sua genenrosidade para com as reformas 
necessárias para a sua Igreja da Pompéia!

MESES DOAÇÕES DOS
CARNÊS

Outubro 5.150,00
Setembro 9.375,00
Agosto 24.250,00
Julho 15.325,00
Junho 15.634,00
Maio     16.573,00
Abril 14.280,00
Março 9.685,00

TOTAL R$118.217,00

Outras Doações      7.945,00R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

ENTRADA

Equipamentos e Colocação   
(Empresa Plimatec)

62.500,00

Instalação Elétrica/ Entrada   
(Empresa Electra)

26.000,00

Estruturas Metálicas para
Equipamentos Externos   
(Empresa Gynasium)

20.900,00

Molduras de Gesso e Pintura   8.500,00

Ajustes Cobertura Lateral   4.500,00

TOTAL DE DESPESAS      R$ 122.400,00

DESPESAS

R$

R$

R$

R$

R$

TOTAL DE DESPESAS - R$ 122.400,00      TOTAL DE ENTRADAS  - R$ 118.217,00
TOTAL RESTANTE A PAGAR  -  R$ 4.183,00A CAMPANHA CONTINUA...A CAMPANHA CONTINUA...


