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EM NOTÍCIAEM NOTÍCIA DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

Que a penitência desta Quaresma 
transforme o que existe de mal e pecado em nós.

É bem maior que a nossa fragilidade 
O vosso Dom que realiza em nós a Salvação!

Que a penitência desta Quaresma 
transforme o que existe de mal e pecado em nós.

É bem maior que a nossa fragilidade 
O vosso Dom que realiza em nós a Salvação!



... porque 
me une a 

Deus. 

           A família vai bem quando respeita 
também a Natureza. Torne-se respeitador 
do mundo em que você vive consumindo 
menos, reciclando, plantando árvores, 
utilizando os transportes públicos. As 
preocupações que a sua família tiver no 
presente são a garantia de um futuro 
melhor para as novas gerações.

 32.
 Como viver

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

Romulo

EDITORIAL

O 
RESSUSCITADO
NO CAMINHO 

DE EMAÚS

44 staçãostação
ªª

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos. 
 Leitura Bíblica – Lucas 24,13-15.25.27:  

«E Jesus aproximando-se, caminhava junto com eles... 
E explicou-lhes tudo o que nas Escrituras Sagradas se referia a 
ele». Aqui está o belo anúncio de Jesus no nosso cotidiano. 
Muitas necessidades verdadeiras mas também muitas coisas 
inúteis para fazer podem nos distrair de estar junto da família. 
Podemos ir em socorro dos outros e não escutar o pedido de 
ajuda que está acontecendo na própria família. É preciso estar 
atentos também na família para sempre reforçar, manifestar 
os laços de amor para então abrirmo-nos para o mundo. 
Reforçar nossas capacidades de interpretar de modo otimista 
e positivo os acontecimentos mais difíceis. Como aqueles 
discípulos de Emaús não desanimaram diante da impotência 
dos fatos, mas presenciaram caminhando com Jesus, o sentido 
novo, uma descoberta nova do sentido da vida, da 
compreensão da Palavra de Deus para nos ajudar a viver 
melhor.
Oração: (juntos) Senhor Jesus, ajuda-nos a encontrar o 
caminho, a estrada sobre a qual encontramos a Ressurreição a 
cada dia, reabrindo o coração à esperança, a mente à iniciativa, 
o espírito ao acolhimento. Ajuda-nos a lembrar que a acolhida 
do teu Reino começa antes de tudo na família, o lugar 
privilegiado para a partilha do pão e do que somos. Ajuda-nos a 
confiar sempre mais em Ti, para que a tua presença em nossas 
vidas seja sempre a alegre notícia em meio aos nossos muitos 
trabalhos a fazer. Que a tua Presença seja sempre a luz do teu 
projeto de Amor a refletir em nossas vidas, em nossas famílias o 
caminho certo a seguir, a viver. Amém! Aleluia!

EE

CENTRO DE

RECICLAGEM

“Nasci e fui criado em Santos, quando deixei a 
cidade aos 14 anos, indo para o Rio de Janeiro a 
estudos. Casei com Ana Paula na cidade de 
Campinas e em 1990 nasceu nossa primeira filha 
Ana Victoria.
A uma grata transferência profissional, eu e 
minha família voltamos a morar em Santos, no 
Bairro do José Menino, em 1994, onde 
começamos a ir nas missas da Paróquia da 
Pompéia.
Em 2000, por força da catequese de minha filha 
Ana Victoria e com certeza também, por um 
chamado do Senhor, começamos a frequentar 
mais e a participar das atividades da comunidade 
da Paróquia, onde minha filha fez a primeira 
comunhão em 2005, ano em que também nosso 
filho Vinicius tornou-se coroinha.
Contentes e iluminados pelas bênçãos de Jesus, 
também eu, minha esposa Paula e minha filha 
Victoria, fizemos parte da Pastoral de Leitores e 
hoje ainda eu faço parte da Pastoral da Música e 
também participo com muita alegria do Coral do 
Maestro Ivan.”
              Petronio de Souza Brandão Filho e família.

NOSSA GENTE
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CatequeseCatequese

«A Catequese é uma educação de fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual 
compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira 

orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã.»

INSCRIÇÕES DE 04 DE FEVEREIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2013INSCRIÇÕES DE 04 DE FEVEREIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2013
HORÁRIOS: de 2ª a 6ª feira, das 16h às 18h - Domingo: das 11h  às 12h

PRÉ-CATEQUESE:
CATEQUESE:

 de 6 a 9 anos 
 a partir de 10 anos ou cursando o 5º ano (4ª série)

PERSEVERANÇA: Todos os que já fizeram a 1ª Eucaristia até 15 anos

Durante toda a catequese infantil é 
necessário que os PAIS acompanhem 
seus filhos em encontros, retiros e 
participem, todos os domingos, da 
missa da Catequese às 10h. 

ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Xerox da certidão de nascimento ou RG. Xerox da certidão de batismo.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Xerox da certidão de nascimento ou RG. Xerox da certidão de batismo.

INÍCIO DOS ENCONTROS: 
25 DE FEVEREIRO DE 2013
INÍCIO DOS ENCONTROS: 

25 DE FEVEREIRO DE 2013

InfantilInfantil

23- EXISTE CONTRADIÇÃO ENTRE FÉ E CIÊNCIA NATURAL?  R: Não existem contradições insolúveis entre a 
fé e a ciência natural, porque não podem existir duas verdades. Nenhuma verdade da fé faz concorrência 
com as verdades da ciência. Só existe uma Verdade, à qual dizem respeito tanto a fé como a razão 
científica. Deus quis tanto a razão com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo, como a 
fé. Por isso, a fé cristã exige e apoia a ciência natural. A fé existe para conhecermos as coisas que, embora 
não possam ser abarcadas pela razão, existem todavia para além da razão e são reais. A fé lembra à 
ciência natural que esta não se deve colocar no lugar de Deus, mas servir à Criação. A ciência natural tem 
de respeitar a dignidade humana, em vez de ameaçá-la.

Catecismo Jovem da Igreja Católica
1ª Parte1ª ParteEEm que cremosm que cremos
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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

44

                 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.

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

13/02 - QUARTA-FEIRA DE CINZAS
              missas às 17h e 19h na Pompéia
              (nesse dia não haverá missa na Capela
              Beato João Paulo II)

 - São Brás e Santo Expedito 
 - São Paulo Miki e mártires
 - Santa Bakhita              
 - Nossa Senhora de Lourdes e 

              Dia Mundial dos Enfermos

              

 - São Cirilo e São Metódio
 - São José
 - Festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo
 - São Frei Galvão

           

          

 

01/02
04
06/02
08/02
11/02

14/02
20/02
22/02
27/02

 - Sagrado Coração de Jesus              
/02

13/02 - QUARTA-FEIRA DE CINZAS
missas às 17h e 19h na Pompéia

              (nesse dia não haverá missa na Capela
              Beato João Paulo II)

Sim, pois ele permite a nossa comunidade 
paroquial ser evangelizadora e lhe dá 
condições para investir nas diversas áreas e 
serviços que fazem dos cristãos, por causa da 

sua partilha de bens, 
serem testemunhas 
de Jesus.

   O dízimo É NECESSÁRIO?

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

 
 CAPELA BEATO JOÃO PAULO II
 
 CAPELA BEATO JOÃO PAULO II

NOVOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS
 DA SAGRADA COMUNHÃO

NOVOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS
 DA SAGRADA COMUNHÃO

A Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de Amor!A Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de Amor!

DOAÇÕES MÊS DE JANEIRO DE 2013
                ENTRADA  -    1487,7 kg                       SAÍDA -   68 Cestas 

BALANÇO ANUAL DAS DOAÇÕES DE 2012
                ENTRADA - 16,09 Toneladas                       SAÍDA - 924 Cestas 

DEUS LHES PAGUE POR TODA AJUDA EM FAVOR DOS IRMÃOS
MAIS NECESSITADOS DE NOSSA PARÓQUIA!

DEUS LHES PAGUE POR TODA AJUDA EM FAVOR DOS IRMÃOS
MAIS NECESSITADOS DE NOSSA PARÓQUIA!

EVENTOSEVENTOS
 

Igreja da Pompéia
 

Igreja da Pompéia

BALANÇO ANUAL DE 2012 DO ROUPEIRO DA POMPÉIABALANÇO ANUAL DE 2012 DO ROUPEIRO DA POMPÉIA
                 - 85 enxovais, doações de
                roupas para outras Paróquias e 
                Entidades Sociais Católicas

SAÍDA                 - 4 toneladas e 
                                     meia de roupas
                                     recicladas 
                

ENTRADA

CADA ENXOVAL CONTÉM -  1 manta de lã, 1 manta de retalho, 1 
cobertor, 3 pijamas de flanela, 2 pijamas de malha, 6 fraldas 
descartáveis, 3 fraldas de pano, 2 casaquinhos de lã, 3 pares de 
sapatinhos, 2 macacões, 2 camisetas. 

O roupeiro conta com 25 voluntárias que costuram, confeccionam os 
enxovais e recuperam as roupas doadas, para que possam ser 
distribuídas em bom estado de uso. Elas se reunem toda 5ª feira, das 
14h às 17h. Venha participar você também! Fale com a  
Coordenadora Márcia. 

Parabéns ao coral  da nossa Paróquia 

pela apresentação realizada no final do ano!

DOAÇÃO - 80 casaquinhos de lã para o hospital Guilherme Álvaro        

Seja você também um missionário de Jesus e vamos dar 
continuidade a esse projeto de amor, ajudando nas 
parcelas da compra dos terrenos da Capela. Precisamos 
contar com sua generosidade e fidelidade nos 
pagamentos e novas aquisições dos carnês. Pegue seu 
carnê na Secretaria Paroquial ou faça uma doação 
espontânea: P

7-0. 
Vá até a Capela, na Rua Evaristo da Veiga, nº177 e nº179 
e confira esse projeto que já está se tornando realidade. 
Missa toda 4ª feira, às 19h.

aróquia Na. Sra. do Rosário de Pompéia    
Banco Itaú,  Agência 1604, Conta  Corrente nº 0177


