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Festa do Círio
de Nazaré
Festa do Círio
de Nazaré
Confira a programação nesta edição
e venha louvar a Mãe de Jesus.



Lenita Larocca Godoy

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

... porque é um
lugar com 

inúmeras pessoas
simpáticas e a

frequento
desde criança.

          A s  f a m í l i a s  t o r n a m - s e  
melhores e mais fortes quando 
enfrentam os riscos do cotidiano. Os 
temores desaparecem quando se 
percebe que o sucesso é uma 
consequência do crescimento 
pessoal e da partilha fraterna. 
Cresçam e se empenhem nisso! 

 28.
 Como viver

  emFamília 

Não é uma questão de organização ou 
estratégia. Nem um problema de procura de 
modelos alternativos às atuais formas de ação 
pastoral. Não se trata de elaborar um “novo 
Evangelho”, já que Jesus Cristo é “o mesmo ontem, 
hoje e sempre”. Então o que significa nova 
evangelização, um ano da Fé para a Igreja? 
Essencialmente quer dizer dar “uma resposta 
adequada aos sinais dos tempos, às necessidades 
dos homens e dos povos hoje, aos novos cenários 
que mostram a cultura através da qual expressamos 
a nossa identidade e procuramos o sentido de nossa 
vida”. É preciso ter a coragem de repropor a questão 
sobre Deus neste mundo através de um testemunho 
de Fé que encontre qualidade e motivos, oferecendo 
assim às pessoas do nosso tempo, uma 
possibilidade concreta e atraente de saírem do 
deserto interior em que vivem. Eu creio, Senhor, 
mas aumentai a minha Fé!

EDITORIAL

 Ano  Ano 
FéFé

OO
dada Para transmitir

 a Fé cristã

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

Dízimo é contribuição mensal para com a 
Comunidade da qual fazemos parte pelo Batismo e 

que nos atende nos momentos 
mais especiais da nossa vida.
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NOSSA GENTE
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«A nossa caminhada em família, na Igreja da Pompéia, 
começou em 2007, quando fomos convidados a 
participar da Pastoral da Liturgia. No mesmo período 
o nosso filho Lucas, fez o curso para Coroinha. 
Trabalhamos na Liturgia em 2007 e 2008. No final de 
2008, quando o Lucas estava fazendo a catequese, 
participamos de uma experiência comunitária, 
experiência esta que mais tarde nos levou a 
integração das Equipes de Nossa Senhora. Em 2009 e 
2010, continuamos nossa caminhada servindo ao 
Senhor, na Pastoral de Leitores. Em 2011 ficamos 
afastados do serviço pastoral, visto a chegada do 
nosso segundo filho Gustavo, mas o Lucas continuou a 
caminhada e começou a participar da Pastoral de 
Leitores e se tornou Cerimoniário. Atualmente 
participamos, com grande satisfação, do Ministério 
Extraordinário da Sagrada Comunhão. Agradecemos 
muito a Deus por fazermos parte da Comunidade da 
Pompéia e aos padres que sempre nos acolheram de 
forma tão especial e carinhosa. Por fim, não podemos 
esquecer de mencionar tantos amigos/irmãos bons e 
verdadeiros que conquistamos nesta trajetória. 
Podemos dizer que servir o Senhor é muito bom!»
                                            Fabiana, Robert, Lucas e Gustavo
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19- QUE PAPEL DESEMPENHA A SAGRADA ESCRITURA NA IGREJA?  R: A Igreja busca a sua vida 
e a sua força na Sagrada Escritura, como quem busca a água num poço. Além da presença de 
Cristo na Sagrada Eucaristia, a Igreja nada honra com mais veneração que a presença de Deus 
na Sagrada Escritura. Na Santa Missa, acolhemos o Evangelho de pé, porque é o próprio Deus 
que nos fala com palavras humanas.

Catecismo Jovem da Igreja Católica
1ª Parte1ª ParteEEm que cremosm que cremos
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Produzido pela Pastoral da Comunicação
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Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
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Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

                 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 SETEMBRO DE 2012
                ENTRADA  -  1288,68 kg                       Saída - 84 CESTAS 

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, às 17h30 e 
Domingo, às 18h - Aberta todos os dias das 8h às 18h

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396

2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 17h - Sábados: às 19h  
Domingos: às 08h, 10h, 12h, e 19h30 

Missas
   Site da Paróquia www.paroquiadapompeia.com.br

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

Capela Beato 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

MISSAS ESPECIAIS

FESTA DO CÍRIO DE NAZARÉ 
 PROGRAMAÇÃO

FESTA DO CÍRIO DE NAZARÉ 
 PROGRAMAÇÃO

Saída da Carreata da Igreja do Bom 
Pastor: Av. Ana Costa, 396, às 
18h30, com a imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré para a Igreja da 
Pompéia.

DIA 13 DE OUTUBRO - SÁBADO

                  
Missa solene às 10h e em seguida Procissão pelas 
ruas de nosso bairro da Pompéia.

DIA 14 DE OUTUBRO - DOMINGO  

Agora o sonho virou realidade! O terreno ao lado também pertence à Capela. Foi comprado com 
uma  , referente  à doação de  por 4 benfeitores e a 
venda do carro da Paróquia por  Para que essa obra continue sendo uma realidade, 
precisamos contar com sua generosidade nas  parcelas dos carnês todos os meses. Ajude mais 
pessoas a  conhecerem e amarem Jesus e sua Igreja. Pegue na Secretaria Paroquial o seu carnê e 
participe da construção e instalação da Capela. Desde já agradecemos e oferecemos a nossa 
oração por você e toda sua família.

ENTRADA DE 127 MIL REAIS 100 MIL REAIS
27 MIL REAIS. 

86 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO NA PARÓQUIA!

Para comemorar essa data bonita, o site da Paróquia da Pompéia 
está com novo visual, para você navegar e conhecer melhor sua 
Paróquia por dentro. Acesse  e 
veja tudo o que ela têm para te oferecer e seja você também uma 
semente deste trabalho a serviço de Deus.

www.paroquiadapompeia.com.br

Nosso novo site foi produzido pela criarnaweb.com.br
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A CAPELA BEATO JOÃO PAULO II AMPLIOU O SEU ESPAÇO
PARA ACOLHER MELHOR A SUA COMUNIDADE!
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PARA ACOLHER MELHOR A SUA COMUNIDADE!

EVENTOSEVENTOS Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

     Terça-feira, dia 16 de outubro, às 15h     Terça-feira, dia 16 de outubro, às 15h

Bem-vindos Dom Alfonso e Diácono Valdeni.
Estarão conosco celebrando os mistérios

 da nossa Fé!

Dom Alfonso

Diácono
Valdeni

SABOROSA
NOITE 

ITALIANA

SABOROSA
NOITE 

ITALIANA

MISSAS ESPECIAIS

12/10 

27 e    - Festa da Padroeira de nossa Paróquia
28/10   NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE
              POMPÉIA

02/11 - COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS DEFUNTOS
              FINADOS - Missas na Igreja da Pompéia
              às 12h e às 17h

              dos Homens, às 20h            
              na Igreja da Pompéia              

 - Círio de Nazaré 
 - Festa do Evangelista

              São Lucas
 - São José              

 - São Frei Galvão

          

          

 

08/10

14/10
18/10

19/10

31/10

 - Santa Bakhita e Terço
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