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

PompéiaPompéia

Glória a Ti,
o Messias
de Deus, 

porque Tu
salvas a

todos, és o
nosso

Salvador:
do Pai, na

verdade, és
a Luz, o

Esplendor
que 

ilumina
o mundo!
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EDITORIAL

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela 
tua Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Lucas 24,36-43: 

« Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus 
apareceu no meio deles e lhes disse: A Paz esteja convosco!

O Ressuscitado, familiar nas famílias. Esta estação 
mostra a comunicação para a família (assim era o grupo 
dos discípulos para Jesus), comunicação do Boa Notícia da 
Ressurreição! Mas como sempre as famílias tem 
necessidade de provas concretas, do confronto com a vida 
diária da fé. Jesus compreende isso e se apresenta concreto, 
humano, no cotidiano da família. Estar juntos na hora das 
refeições também é um lugar privilegiado para esse 
encontro com Jesus Ressuscitado, onde o alimento 
material torna-se momento «familiar» para construir o 
hábito do diálogo aberto e construtivo, que é uma porta 
para a Fé.
Oração: (juntos)  Senhor Jesus, faça-se presente e vivo na 
nossa família, transforma as nossas dúvidas em certezas 
cheias de alegria. Ajuda nossa família a transferir a alegria 
do diálogo na família com aquelas famílias que ainda não 
conseguem fazer isso. E torna-nos capazes de transmitir aos 
outros a certeza da tua Presença Viva. Amém! Aleluia!

 34.
 Como viver

  em
           Ajude a sua família a 
aceitar e apreciar o fato de 
pertencerem a uma família grande 
e universal. A intolerância, a 
hostilidade, o preconceito, o medo 
das  d i ferenças  podem ser  
eliminados ou prevenidos no seio 
da família.

O 
RESSUSCITADO
 SE APRESENTA 

VIVO AOS
 DISCÍPULOS

O 
RESSUSCITADO
 SE APRESENTA 

VIVO AOS
 DISCÍPULOS

staçãostação
ªª

EE

a Família 
A nossa Paróquia 
é uma boa... 
A nossa Paróquia 
é uma boa... 

...Aprendemos mais 
sobre a vida de Jesus 
e outros Santos, 
rezamos o terço, o 
Pai Nosso e a 
Ave Maria.

Luiz FelipeLuiz Felipe

 D     I     Z     I     M    O
O Dízimo é investido na Igreja. Uma pequena 
porcentagem (dez por cento, que é o Dízimo da 
Paróquia) é entregue à Cúria Diocesana (que está a 
serviço das comunidades) e o restante é utilizado  na 
própria Comunidade, como na manutenção da Igreja, 

na Catequese, na Liturgia, 
Evangelização, na ajuda 
aos mais pobres, etc.

Adesões como novos dizimistas 
na Secretaria Paroquial e nos 
Plantões do Dízimo nas missas 
do 2º domingo do mês.
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NOSSA GENTE
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Somos uma família católica e essa caminhada já 
de longos anos é dedicada para servir o SENHOR. 
Nessa caminhada passamos por vários 
obstáculos, porém conseguimos superar todos 
através de orações e dedicação ao Nosso Senhor 
Jesus Cristo.
Certo domingo em meados de 2005 nossa filha 
Kátia Alessandra foi convidada para participar da 
Oficina de Oração dos Jovens dessa Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, e foi 
através desse convite que nossa família veio 
servir o SENHOR frequentando as missas, 
fazendo parte do grupo de leitores e 
permanecendo assíduo nessa Paróquia.
    Manuel Simões Lopes e Maria José de O. Soares Lopes



Catecismo Jovem da Igreja Católica
2ª Parte2ª ParteEEm que cremosm que cremos

25- PARA QUE PRECISA A FÉ DE DEFINIÇÕES E DE SÍMBOLOS?  R: Na Fé, o que está em jogo não são 
palavras vazias, mas a realidade. Na Igreja, cristalizaram-se ao longo do tempo símbolos de fé, com a 
ajuda dos quais contemplamos, expressamos, aprendemos, transmitimos, celebramos e vivemos essa 
realidade. Sem formas densas se dilui o conteúdo da Fé. Por isso, a Igreja dá muito valor a determinadas 
proposições cuja expressão foi alcançada, na maioria das vezes, com muita dificuldade, para proteger a 
mensagem de Cristo de equívocos e adulterações. Os símbolos de Fé são igualmente importantes na 
medida em que a fé da Igreja é traduzida para diferentes culturas, devendo manter-se na sua essência.

A Liturgia, memorial da Páscoa de Jesus, é ação do povo sacerdotal que, como toda a atividade social e eclesial, requer 
um mínimo de organização. A Equipe de Liturgia exerce seu ministério em espírito de comunhão e de serviço. Espírito 
que se manifesta pela capacidade de trabalho em equipe, pela dedicação e responsabilidade, pela vontade de celebrar 

de forma autêntica, mais unida à vida, 
para fazer da vida um hino de louvor.
A Equipe da Liturgia está encarregada, 
pr incipalmente,  das  seguintes  
funções:• Dar apoio na preparação das 
Celebrações ao que diz respeito aos 
grupos de cantos, salmistas e leitores; 
• Convidar e preparar as pessoas que 
participarão de Celebrações especiais 
(Santos, Semana Santa, Natal, entre 
outros);  • Auxiliar ao presidente da 
Celebração na condução dos ritos da 
liturgia; • Fazer reuniões para 
m o t i va ç ã o  e  p re p a ra ç ã o  d o s  
p a r t i c i p a n t e s  d a  p a s t o r a l ,  
aprimorando o conhecimento da 
equipe litúrgica quanto às mudanças 
realizadas pelo clero.

Pompéia em Notícia 79Pompéia em Notícia 79 33

Coordenadora Maureen

PASTORAL DA LITURGIA
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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

08/04 - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR

19/04 - Festa litúrgica de Santo Expedito

              

25/04 - São Marcos Evangelista

 - Sagrado Coração de Jesus
 - Domingo da Divina Misericórdia

 - Santa Bakhita

 - São José
 - São Frei Galvão

 - Santa Catarina de Sena

           

          

 

01/04
05
07/04

08/04

19/04
24/04

29/04

 - Santo Expedito              
/04

08/04 - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR

19/04 - Festa litúrgica de Santo Expedito

25/04 - São Marcos Evangelista

              

«A maior benção foi a instalação da Capela Beato João Paulo ll 
no bairro do Campo Grande. Eu tenho prótese nas pernas e a 
dificuldade em ir a outras Paróquias era muito grande».

Dione P. Rodrigues - moradora do bairro

                 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 MARÇO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2013
                ENTRADA  -  1212,5 kg                       SAÍDA  -  76 Cestas 

Seja você também um missionário de Jesus e ajude outras 
pessoas, como a Sra.Dione,  ter a Paróquia bem perto de sua 
residência.

 
 Precisamos para isso contar com sua generosidade, 

nos pagamentos e novas aquisições dos carnês, ajudando nas 
parcelas da compra dos terrenos da Capela. Pegue seu carnê na 
Secretaria Paroquial ou faça uma doação espontânea: Paróquia 
Na. Sra. do Rosário de Pompéia, Banco Itaú, Ag.1604, Conta 
Corrente nº01777-0. Vá até a Capela, na Rua Evaristo da 
Veiga,177/179. Além da missa, todas as 4ª feiras às 19h, você 
pode participar do terço, diariamente, às 18h.

DOMINGO
DA DIVINA MISERICÓRDIA

DOMINGO
DA DIVINA MISERICÓRDIA

Venha rezar junto conosco, no 
dia 7 de Abril, Domingo, às 
14h30, o Terço da Misericórdia, 
em louvor e gratidão à Divina 
Misericórdia.

       AGORA A IGREJA DO BOM PASTOR
 VAI TER AR CONDICIONADO.

 TEMOS A CERTEZA, QUE O SEU CORAÇÃO
 VAI CONTINUAR QUENTE
 E GENEROSO, NOS AJUDANDO NESSE
 PROJETO PARA VOCÊ ORAR COM 
 MAIS CONFORTO NOS DIAS DE MAIOR CALOR.

 TEMOS A CERTEZA, QUE O SEU CORAÇÃO
 VAI CONTINUAR QUENTE
 E GENEROSO, NOS AJUDANDO NESSE
 PROJETO PARA VOCÊ ORAR COM 
 MAIS CONFORTO NOS DIAS DE MAIOR CALOR.

Maiores informações na Secretaria Paroquial ou após as missas 
da Igreja do Bom Pastor. Aproveite e pegue seu carnê. Se preferir  
faça uma doação espontânea: Igreja do Bom Pastor, Banco Itaú, 
Ag.0610, Conta Corrente nº 37030-6. Sua  ajuda é preciosa.

EVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Terça-feira, dia 09 de abril, às 15hTerça-feira, dia 09 de abril, às 15h

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

das  EQUIPES
de 
CháChá

CháChá POMPÉIAPOMPÉIAda

Nossa SenhoraNossa Senhora

FESTA NA IGREJA DO 
BOM PASTOR!

FESTA NA IGREJA DO 
BOM PASTOR!

Participe da festa do Bom Pastor, 
com o tríduo de 18 a 20 de Abril. 
Quinta e Sexta-feira com missa às 
19h30. A comunidade da Paróquia 
da Pompéia está convidada a 
participar especialmente da missa 
do dia 19 de Abril, Sexta-feira, às 
19h30. E no final de semana, missa 
n o s  h o r á r i o s  n o r m a i s  c o m  
quermesse. Aproveite para saborear 
deliciosos doces e salgados.

PARTICIPE!PARTICIPE!

PARTICIPE!PARTICIPE!


