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Ó Virgem que o
pecado não deformou
a imagem de glória
do teu Criador.
És bela e pura,
ó Vinha de Israel,
de ti veio o vinho que
alegra o coração!
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Ricardo Gonçalves
Lourenço Silva

A nossa Paróquia  
              é uma  boa... A nossa Paróquia  
              é uma  boa... 

NOSSA GENTE
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EDITORIAL

Na verdade, podemos ler toda a vida do Beato João Paulo 
II no sinal de Cristo Ressuscitado. Ele alimentava uma fé 
extraordinária n'Ele, e com Ele mantinha uma 
conversação íntima, singular e ininterrupta. As 
celebrações litúrgicas viam-no atento ao mistério em 
ato, com uma acentuada capacidade de captar a 
eloquência da Palavra de Deus no acontecer da história, 
a nível profundo do desígnio de Deus. A Santa Missa, 
como repetiu com frequência, era para ele o centro de 
cada um dos seus dias e de toda a sua existência. A 
realidade "viva e santa" da Eucaristia dava-lhe a energia 
espiritual para guiar o Povo de Deus no caminho da 
história. 
O seu pontificado, no seu conjunto e em muitos 
momentos específicos, parece-nos de fato como um 
sinal e um testemunho da Ressurreição de Cristo. O 
dinamismo pascal, que tornou a existência de João Paulo 
II uma resposta total à chamada do Senhor, não podia 
expressar-se sem a participação nos sofrimentos e na 
morte do divino Mestre e Redentor. "Porque esta palavra 
é verdadeira afirma o apóstolo Paulo se morrermos por 
Ele, também com Ele reviveremos; se perseverarmos, 
reinaremos com Ele" (2 Tm 2, 11-12). Damos graças ao 
Senhor por ter doado à Igreja este seu fiel e corajoso 
servidor. Louvemos e bendigamos a Bem-Aventurada 
Virgem Maria por ter velado incessantemente sobre a 
sua pessoa e sobre a humanidade inteira. Que o Beato 
João Paulo II continue a interceder do Céu por todos nós. 
Possa a Igreja, seguindo os seus ensinamentos e 
exemplos, prosseguir fielmente e sem sujeições a sua 
missão evangelizadora, difundindo incansavelmente o 
amor misericordioso de Cristo, fonte de verdadeira paz 
para o mundo inteiro. Amém.            (Papa Bento XVI)

«Nossa história com a Pompéia começou antes 
mesmo da formação da nossa família. Em 1998 eu e o 
Felipe ainda nem namorávamos quando participei de 
sua Primeira Comunhão celebrada pelo saudoso Pe. 
Waldemar Valle Martins. Foi aqui que fizemos nosso 
curso de noivos. Aqui nossa filha Teresa foi batizada e 
é a Paróquia que frequentamos aos domingos. A 
vivência da fé na vida dos casados é imprescindível, 
pois somente Deus é o laço capaz de unir o coração 
de um homem e de uma mulher de tal modo a tornar 
o casamento a imagem daquilo que representa: o 
amor de Deus pela Igreja, seu Corpo Místico, que 
também é cada um de nós a Ele incorporado. 
Obrigada a toda a comunidade pela acolhida!»
           Felipe, Renata com os filhos: Pedro, Letícia, Teresa e Paulo

... para
vir na

Catequese.

          P l a n e j e  a s  c o i s a s ,  
estabeleça metas a atingir, e 
sonhos que você gostaria que 
fossem alcançados em conjunto. 
Falar sobre o que gostariam de 
fazer, onde gostariam de ir, o que 
gostariam de ser no futuro... são 
coisas que aprofundam o seu 
sentimento de identidade, de 
solidariedade e de mútua ajuda. 

 Como viver
  em 27.

22

Família 



CAPELA BEATO JOÃO PAULO II
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No dia 25 de agosto de 2012, às 10h30, com missa presidida 
pelo nosso Bispo Diocesano Dom Jacyr Francisco Braido, 
foram iniciadas as atividades religiosas no local onde será 
construída a nova capela Beato João Paulo II. Obrigado por 
fazer parte dessa Missão Católica em nossa Paróquia da 
Pompéia. A sua ajuda e generosidade são muito importantes 
para o restante a ser pago para a quitação do imóvel. Toda 
quarta-feira, às 19h haverá missa. Participe!
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Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

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

Missas: Quinta, às 19h30 - Sábado e Domingo, às 18h
Aberta todos os dias das 8h às 18h

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396

Expediente

Missas
   Site da Paróquia www.paroquiadapompeia.com.br

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

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

Dízimo é um ato de comunhão fraterna entre os membros da 
Comunidade, onde se testemunha a vivência dos primeiros 

cristãos, que tudo partilhavam: «Todos os 
fiéis viviam unidos e tinham tudo em 
comum» (At 2,4).

D      Í         Z         I        M       O

                 PASTORAL DA CARIDADE
 «Estive com fome e me destes de comer»   (Mt 25,35). Traga sua 
doação de mantimentos não perecíveis, na missa do 1º fim de 
semana de cada mês, para aliviar a fome de alguém.

DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2012
                ENTRADA  -  1600,5 kg                        Saída - 89 CESTAS 

 
NOVOS HORÁRIOS DAS SANTAS MISSAS

NA PARÓQUIA DA POMPÉIA, NA IGREJA DO BOM PASTOR 
E NA CAPELA BEATO JOÃO PAULO II (TEMPORARIAMENTE),

A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2012.
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                                                 2ªs, 4ªs, 5ªs, 6ªs-feiras - Missas somente às 17h
                                                 SÁBADOS - Missa somente às 19h  
                                                 DOMINGOS - Missas às 08h, 10h, 12h, e 19h30

EVENTOSEVENTOS Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

SABOROSA
NOITE 

ITALIANA

SABOROSA
NOITE 

ITALIANA
     Sábado, dia 15 de setembro, às 20h30     Sábado, dia 15 de setembro, às 20h30

IGREJA DO BOM PASTOR    
                                                     Missa toda quinta-feira, às 19h30 

    SÁBADOS - Missas às 17h30  
    DOMINGOS - Missas às 18h

CAPELA BEATO JOÃO PAULO II     

Missa toda quarta-feira, às 19h

IGREJA DA POMPÉIA    
                                                 

AVISO IMPORTANTE:AVISO IMPORTANTE:

Para solucionarmos os problemas de eco e 
reverberação do som de nossa Igreja, e após 
pesquisas, instalamos um sistema de alta 
tecnologia chamado de «LINE ARRAY» (ondas 
sonoras direcionais), composto de caixas acústicas 
importadas do Japão da marca «TOA», permitindo 
total clareza e inteligibilidade. 

                            Valor do Investimento: R$38.356,00.

«Parabéns aos
 4 novos 
coroinhas da 
Paróquia: 
Vladimir, 
Marcus, Gabriel 
e Nícolas.»

OBRIGADO
ORQUESTRA
SINFÔNICA
MUNICIPAL
DE SANTOS!

 NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA - FESTA 
 DE NA. SENHORA DE MONTE SERRATE
 NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA - FESTA 
 DE NA. SENHORA DE MONTE SERRATE
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 - 1ª Sexta-feira- Sagrado Coração de Jesus              

 - Santa Bakhita 
 - São João Crisóstomo
 - Festa da Exaltação da

              Santa Cruz              
 - Na. Senhora das Dores
 - São José
 - Santos André Kim e

              companheiros mártires
 - Festa do Apóstolo

              São Mateus
- São Cosme, São Damião, São Frei Galvão 

 - São Vicente de Paulo 
 - Festa dos Santos Arcanjos: São Miguel,

              São Rafael e São Gabriel
 - Dia Nacional da Bíblia
 - Santa Teresinha do Menino Jesus e

              Santo Expedito
 - Bem-aventurados André de Soveral e

              companheiros mártires
 - São Francisco de Assis
 - 1ª Sexta-feira- Sagrado Coração de Jesus

              e São Benedito
 - São Bruno          

          

 

03/09
07/09

10/09
13/09
14/09

15/09
19/09
20/09

21/09

26/09
27/09
29/09

30/09
01/10

03/10

04/10
05/10

06/10

 - São Gregório Magno e Santo Expedito

08/09 - 

 


