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A nossa Paróquia  
é uma  boa... 
A nossa Paróquia  
é uma  boa... 
... ensina a 
aprender

a Palavra de 
Deus. 

          As famílias mudam: elas vão para 
outras casas, acolhem novos membros na 
família, e choram a perda de alguém muito 
querido. Deixe que, na sua família, exista 
lugar para os sentimentos de tristeza, 
desapontamento e fúria. Promova o 
diálogo como forma de ultrapassá-los. A 
família que muda em conjunto cresce 
como um todo.

 29.
 Como viver

  emFamília 

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica: Mt 28,5-6: “Não tenhais medo...”

Sobrecarregados de angústias, opressões que não 
desejamos, chegamos ao sepulcro, mas está vazio! “Não 
tenhais medo: Ele não está aqui porque Ressuscitou!” A 
alegria irrompe no coração. Não tenhamos medo de ter 
coragem para acolher o Cristo Crucificado e Ressuscitado, a 
sua vida pascal que pulsa na nossa história familiar: Ele nos 
ensina que o dom da vida passa através do dom de nós 
mesmos, nas alegrias e nas dores, nas provações, nas contas a 
pagar, revelando sempre e onde for, o Amor. O Emanuel, o Deus 
conosco, nos acompanha, acompanha os casais e as famílias! 
Certos da sua Presença, atravessamos os dias na bênção de 
vivermos juntos, numa comunhão que é vocação de fidelidade 
recíproca e empenho contínuo na unidade para nos 
tornarmos melhores. Somos chamados também a ser 
Eucaristia uns para os outros e, juntos, para os nossos filhos, 
anunciadores para todos da Boa Notícia, num impulso criativo 
de testemunho pascal: “Sabemos que passamos da morte 
para a vida porque amamos os irmãos” (1Jo 3,14).
Oração: (juntos) Senhor Ressuscitado, trazemos junto a Ti 
nossas preocupações, as tantas solicitações no cotidiano 
familiar que muitas vezes nos fazem esquecer o teu chamado, 
para nos sentirmos amados e nos sentir capazes de amar: este 
seja o nosso empenho e a nossa graça. Senhor, Tu que és um Deus 
Comunhão, vem para a nossa casa, preenche os nossos vazios e 
nossas fraquezas. Ajuda-nos a construir família no serviço 
concreto, no perdão generoso e na atenção amorosa para com 
os nossos familiares e aqueles que precisam. Amém.

11EEstaçãostação

EDITORIAL

JESUS
RESSURGE

DA 
MORTE

Rafael

Gustavo fazia parte da equipe de música da Paróquia 
de sua cidade natal, Mineiros do Tiete, interior de SP. 
Veio para Santos em 26 de agosto de 2006, onde 
passou a frequentar a Paróquia do Embaré. No final 
de 2007, quando se mudou para o bairro da Pompéia, 
passou a frequentar a nossa Paróquia. Carolina 
sempre frequentou a nossa Paróquia, foi batizada, fez 
a Primeira Comunhão e Crisma na Pompéia. Em 2006 
foi convidada para ser Ministra Extraordinária da 
Sagrada Comunhão, permanecendo até o ano 
seguinte. «Conhecemo-nos em 2008, quando fomos 
convidados para participar da Pastoral da Liturgia e a 
partir daí começou a nascer uma grande amizade. 
Para nós, uma época especial, é toda semana santa. 
Foi quando, em 2009, eu e Carolina trabalhamos 
muito e juntos, pela equipe de Liturgia, onde 
começamos a nos aproximar cada vez mais e Deus 
mostrou a cada um de nós que estávamos 
predestinados um ao outro. Em janeiro de 2012 
demos mais um passo na nossa caminhada: 
noivamos. Procuramos sempre participar juntos das 
missas e outras festividades da Igreja, pois com isso 
fortalecemos nossa fé e nosso relacionamento. Fiquei 
na Liturgia em 2008/2009, sendo convidado em 
2010/2011 para ser Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão. Atualmente faço parte da 
Liturgia e Carolina faz parte como Ministra 
Extraordinária da Sagrada Comunhão».
                                            Gustavo Basso Aiça e Carolina Dadamos

NOSSA GENTE
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"A Ambientação faz parte da Liturgia da 
Celebração Eucarística. Sempre está associada 
às leituras e ao Evangelho do respectivo 
domingo, como também às festas litúrgicas 
celebradas ao longo do ano, como Domingo de 
Ramos, Quinta-Feira Santa e Natal.
 Assim, velas, flores, galhos secos, cores, faixas e 
tantos outros materiais utilizados e montados 
harmoniosamente, têm por objetivo conduzir 
os fiéis a uma reflexão sobre o tema do dia.
A equipe também é responsável pela colocação 
no átrio, dos painéis, cujo objetivo é tornar mais 
conhecidos os santos que ao longo da semana 
são celebrados. Atualmente a equipe de 
ambientação é formada por Cassia, Helena, 
Maria do Socorro e Walkyria, além da 
colaboração de vários paroquianos que nos 
ajudam sempre. Agradecemos a Deus a 
oportunidade de participarmos dos trabalhos 
de nossa Paróquia, o que nos permite crescer 
espiritualmente a cada trabalho realizado."

PASTORAL DA AMBIENTAÇÃO
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EEm que cremosm que cremos
Catecismo Jovem da Igreja Católica

1ª Parte1ª Parte

20- COMO PODEMOS RESPONDER A 
DEUS QUANDO ELE NOS ABORDA?  
R: Responder a Deus significa crer 
nEle. Quem deseja crer precisa de 
um «coração que escuta» (1Rs 3,9). 
Deus procura o contato conosco de 
múltiplas formas. Em cada encontro 
humano, em cada experiência da 
Natureza que nos toca, em cada 
aparente acaso, em cada desafio, 
em cada sofrimento... Deus nos 
deixa uma mensagem escondida. 
Ele nos fala ainda mais claramente 
quando Se dirige a nós pela Sua 
Palavra ou pela voz da consciência. 
Ele nos trata como amigos. Por isso, 
também nós,  como amigos,  
devemos corresponder-Lhe, crendo 
e confiando totalmente nEle, 
aprendendo a conhecê-LO cada vez 
melhor e a aceitar sem reservas a 
Sua vontade.
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Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

Expediente

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

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
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VOCÊ JÁ CONHECE A CAPELA BEATO JOÃO PAULO II?
VÁ CONHECER E SINTA COMO É BOM AJUDAR,
CADA VEZ MAIS, PESSOAS A AMAREM JESUS.

 
VOCÊ JÁ CONHECE A CAPELA BEATO JOÃO PAULO II?
VÁ CONHECER E SINTA COMO É BOM AJUDAR,
CADA VEZ MAIS, PESSOAS A AMAREM JESUS.
AGORA COM A COMPRA DO TERRENO AO LADO, O ESPAÇO FICOU 
AINDA MAIOR PARA MELHOR ACOLHER A COMUNIDADE. 
AGORA COM A COMPRA DO TERRENO AO LADO, O ESPAÇO FICOU 
AINDA MAIOR PARA MELHOR ACOLHER A COMUNIDADE. 
você também com esse compromisso. Pegue na Secretaria 
Paroquial o seu carnê ou faça uma doação espontânea: Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Pompéia - Banco Itaú, Agência 
1604, Conta corrente nº 01777-0 e juntos vamos construir a nossa 
Capela. Vá até a Rua Evaristo de Veiga,177 no Campo Grande e 
confira esse sonho que se tornou realidade.

 Seja fiel 

EVENTOSEVENTOS Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

21/11 - Apresentação de
              Nossa Senhora

 - Santa Bakhita 
 - Dedicação da Basílica de Latrão
 - São Josafá              
 - Santa Gertrudes
 - São Roque e 

              companheiros mártires
              e São José

           

          

 

05/11
08
09/11
12/11
16/11
19/11

 - Santo Expedito              
/11

21/11 - Apresentação de
              Nossa Senhora

25/11 -  SOLENIDADE DE CRISTO
               REI DO UNIVERSO
25/11 -  SOLENIDADE DE CRISTO
               REI DO UNIVERSO

28/11
30/11

 - São Frei Galvão
 - Festa do Apóstolo Santo André

     Terça-feira, dia 20 de novembro, às 15h     Terça-feira, dia 20 de novembro, às 15h

                 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  -  1268,53 kg                       Saída - 85 CESTAS 

A d e s õ e s  c o m o  n o v o s  
dizimistas na Secretaria 
Paroquial e nos Plantões do 
Dízimo nas missas do 2º 
domingo do mês.

«Faze todas as tuas oferendas com um rosto 
alegre, consagra os dízimos com alegria. Dá ao 
Altíssimo conforme te foi dado por Ele, dá de 
bom coração de acordo com o que tuas mãos 

ganharam»     (Eclo 35,11-12)

D  Í   Z  I  M   O

FFesta do Círio de Nazaréesta do Círio de Nazaré


