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EM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIA

DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS

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

O Inocente  que morre é o Filho de Deus
que se entregou à morte por nós!

O Inocente  que morre é o Filho de Deus
que se entregou à morte por nós!

PompéiaPompéia



           Abre as portas da sua 
casa para os amigos, sejam 
velhos ou novos amigos. Eles 
ajudarão você a perceber novos 
horizontes, serão um estímulo 
para a sua vida, levarão alegria 
para sua família.

 33.
 Como viver

  em
Lucas

55ªª
EE

EDITORIAL
22

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Lucas 24,30-31.33-35: 

« Depois que se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o 
pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste 
momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram.» 
Jesus está conosco na mesa do Altar, e quer estar também na 
mesa de nossas famílias, pois na família todos estamos na 
escola de Emaús. Jesus ilumina as nossas mentes, traz a 
alegria do reconhecimento, a novidade da esperança, o 
entusiasmo do anúncio em comum. Mas como podemos hoje 
fazer entrar Jesus nas nossas casas e apartamentos? A estrada 
é clara: devemos ajudar a quem mais precisa, os mais 
necessitados, os mais pobres, e também os mais necessitados 
de amizade; descobriremos que assim estamos ajudando ao 
próprio Cristo presente neles, presente no necessitado de 
ajuda. Partilhando com eles o nosso tempo, os bens, a 
esperança, a fé, fazemos a experiência que nos doando, 
recebemos nós muito mais ainda. Alargamos assim os limites 
da família, crescemos como família espiritual, crescemos no 
sentido da vida de Fé!
Oração: (juntos)  Senhor Jesus, ajuda a nossa família a ser 
assim: Eu por Ti, Tu por mim, nós pelos nossos filhos, todos 
juntos pelo mundo inteiro. Ajuda-nos a abrir a nossa casa ao 
mais pobre para anunciar no mundo a voz da tua Ressurreição. 
Então a celebração da Missa, nossa Páscoa semanal, não será 
um rito a ser observado, mas uma experiência de alegria do 
amor que se concretiza, fonte de vida para todos nós! Amém! 
Aleluia!

staçãostação

O 
RESSUSCITADO
 SE MANIFESTA 
NA PARTILHA

 DO PÃO

a Família 

NOSSA GENTE
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Cláudio fez o curso de Crisma na Paróquia, 
participou do grupo de jovens, coordenou e 
assessorou a equipe de jovens desta comunidade, 
participou como agente de pastoral da juventude 
(PJ), além de participar das equipes de liturgia e 
música, foi catequista de Crisma, atuou também, 
junto a uma equipe, para a criação do Projeto Dom 
Bosco. Conheceu Sheila em 2006. Em 2007, ficaram 
noivos. Dois anos depois, fizeram o curso de noivos 
nesta Paróquia. Casaram-se em 04/07/2009, na 
Pompéia. Em 2010, recebemos o convite de um casal 
da comunidade, para participar da Equipe de Noivos, 
e, logo depois, em 2012/2013, fomos convidados 
para integrar a equipe de Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão. Agradecemos pelas 
oportunidades de diferentes formas de servir ao 
Senhor e pelas graças que Deus derrama em nossas 
vidas.           Cláudio H. de Oliveira e Sheila S. Morales Oliveira

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

Obrigado a
 nossa

Secretária Paroquial
por tantos anos,

catequista
e paroquiana

Delmira!
Seja sempre
bem-vinda!

... porque 
abençoa a 

minha 
vida. 



24- O QUE TEM A MINHA FÉ A VER COM A IGREJA?  R: Ninguém pode crer só para si mesmo, como também 
ninguém consegue viver só para si mesmo. Recebemos a fé da Igreja e a vivemos em comunhão com todas as 
pessoas com quem partilhamos a nossa fé. A fé é aquilo que uma pessoa tem de mais pessoal, mas não é um 
assunto privado. Quem deseja crer tem de poder dizer tanto «eu» como «nós», pois uma fé que não possa 
ser partilhada e comunicada seria irracional. Cada pessoa que crê dá o seu consentimento ao Credo da Igreja. 
Dela recebeu a fé. Foi ela que, ao longo dos séculos, lhe transmitiu a fé, a guardou de infidelidades e a 
clarificou constantemente. Crer é, portanto tomar parte numa convicção comum. A fé dos outros me 
transporta, como também o fogo da minha fé incendeia os outros e os fortalece.

Catecismo Jovem da Igreja Católica
1ª Parte1ª ParteEEm que cremosm que cremos
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POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?
«Eu e meus filhos frequentamos 
a Igreja da Pompéia, porque no 
primeiro momento em que 
estivemos  na Igreja, nos 
identificamos  muito. Gostamos 
muito da forma  como é passado 
o ensinamento para os jovens, 
de uma maneira clara e sempre 
objetiva, próprio  deles. Nós, 
como família cristã, devemos 
também viver juntos com os 
n o s s o s  f i l h o s  e s t e s  
ensinamentos e assim todos 
estarmos mais próximos de 
Deus.»

Fabiana Helena
com Matheus e Mariana
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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

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

19/03 - São José (Missa às 17h) 

 - Santo Expedito 
 - Santa Perpétua e Santa Felicidade
 - Santa Bakhita e São João de Deus              

           

          

 

01/03
04
07/03
08/03

 - Sagrado Coração de Jesus              
/03

19/03 - São José (Missa às 17h) 

24/03 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E
              DOMINGO DE RAMOS
              Haverá procissão em todas as missas
              (Favor trazer os ramos)

24/03 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E
              DOMINGO DE RAMOS
              Haverá procissão em todas as missas
              (Favor trazer os ramos)

30/03 - Sábado Santo - VIGÍLIA PASCAL

 
Igreja da Pompéia e Igreja do Bom Pastor
Missa às 20h. TRAGA UMA VELA PARA A CELEBRAÇÃO

30/03 - Sábado Santo - VIGÍLIA PASCAL

TRAGA UMA VELA PARA A CELEBRAÇÃO 
Igreja da Pompéia e Igreja do Bom Pastor
Missa às 20h.

DOMINGO DA31/03                    DOMINGO DA PáscoaPáscoa
SenhorSenhorDODO

Missas solenes na Igreja da Pompéia às 8h,
10h, 12h e 19h30. No Bom Pastor, às 18h.
Missas solenes na Igreja da Pompéia às 8h,
10h, 12h e 19h30. No Bom Pastor, às 18h.

 
 PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DA MISSA NA CAPELA

BEATO JOÃO PAULO II.

 

 
 PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DA MISSA NA CAPELA

BEATO JOÃO PAULO II.

 FAÇA PARTE DESSA CELEBRAÇÃO 
TODAS AS  4ª FEIRAS, ÀS 19H E CONTINUE SENDO 
UM MISSIONÁRIO DO AMOR DE JESUS.

FAÇA PARTE DESSA CELEBRAÇÃO 
TODAS AS  4ª FEIRAS, ÀS 19H E CONTINUE SENDO 
UM MISSIONÁRIO DO AMOR DE JESUS.

                 PASTORAL DA CARIDADE                 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 FEVEREIRO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
                ENTRADA  -    1386,8 kg                       SAÍDA -   76 Cestas 

O Dízimo é uma fonte de bênçãos, porque tudo 
o que é feito com amor e 
por amor, agrada a Deus.

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

D   I   Z   I   M   O

Vamos dar continuidade a esse 
projeto de amor, ajudando nas 
parcelas da compra dos terrenos da 
Capela. Precisamos contar com sua 
generosidade  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 /179 e confira 
esse projeto que já está se tornando realidade. Além da missa, 
você também pode participar do terço, às 18h.

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

Damos as boas vindas ao
Seminarista Luciano Souza 

que nos fins de semana vem 
ajudar as pastorais em nossa 

Paróquia da Pompéia. Que o Bom 
Pastor Jesus seja sempre o centro da 

sua vida a caminho do Sacerdócio!

28/03 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS
              Igreja da Pompéia e
              Bom Pastor, Missa, às 19h 

28/03 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS
              Igreja da Pompéia e
              Bom Pastor, Missa, às 19h 

27/03 - São Frei Galvão

29/03 - Sexta-feira Santa

PAIXÃO DO SENHOR
Somente na Igreja da Pompéia, às 15h

29/03 - Sexta-feira Santa

PAIXÃO DO SENHOR
              celebração da
              
Somente na Igreja da Pompéia, às 15h


