
Por 
ti, Maria,
predileta

do
Altíssimo,

brilhou
no

universo
a Luz que
extinguiu
as densas

trevas
do mal, que

Adão
provocou;

por ti,
Nova Eva,

o céu se
nos abriu.
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 D     I     Z     I     M    O
A fidelidade ao Dízimo é sempre mais um 
sinal de que participamos melhor da Igreja, 

a Comunidade de 
Jesus.

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

EDITORIAL
22

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Evangelho de João 20, 19.21.23: 

«Jesus entrou e colocou-se no meio dos discípulos e 
disse: A Paz esteja convosco! Como o Pai me enviou também 
eu vos envio”. Então, soprou sobre eles e falou: “Recebei o 
Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão 
perdoados; a quem os retiverdes, ficarão retidos».

A Paz está presente no perdão recíproco. Jesus, o Filho 
de Deus experimentou na sua Ressurreição a Misericórdia, o 
Amor do Pai que é mais forte do que a morte. Também nós, 
unidos na família pela Aliança de um amor eterno somos 
convidados a transmitir uns aos outros as maravilhas de Deus 
em nossas vidas e vivermos o dom da Paz no perdão entre nós. 
Com o perdão vamos transformando nossas faltas, fraquezas, 
infidelidades, dúvidas em confiança no Amor de Deus que nos 
torna novas criaturas e nos pede que transmitamos de 
geração em geração, a mensagem de Deus de Libertação e 
Ressurreição. 
Oração: (juntos) Vem, Espírito Santo, com o vosso Sopro de 
Amor, renovar nossas vidas. Possa o nosso coração ferido pelo 
pecado receber de Ti a Paz. Senhor Jesus, doa a todas as famílias 
o entusiasmo e a capacidade de perdão recíproco que é cura e 
salvação. Doa a todos nós a alegria da Tua Ressurreição. Amém! 
Aleluia!

staçãostação

 35.
 Como viver

  em

           O presente. Este 
momento que jamais se 
repetirá junto da sua 
família é o que mais 
importa. Não perca esse 
momento!

a Família 
...Nos une com 
Jesus e seus
ensinamentos

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

João VictorJoão Victor

NOSSA GENTE
Pompéia em Notícia 80Pompéia em Notícia 80

Rita e Reginaldo Shimabukuro casaram em 1989, na 
Igreja São José Operário em Santos; têm dois filhos: 
Bruno, 21 anos e Lucas 19 anos. 
Começaram a participar da comunidade da Paróquia 
da Pompéia quando seu filho Bruno iniciou os 
encontros de catequese para a Sagrada Eucaristia e a 
participar com ele nas missas do Domingo. Depois 
seu filho também iniciou os encontros para o 
Sacramento do Crisma, que ocorreu também na 
Pompéia. Agora participam da Missa da Família, aos 
sábados. Rita serviu a comunidade como Leitora e 
hoje ambos ajudam como Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão. 
Por que frequentamos a Paróquia? Eles respondem: 
“Porque há anos participamos das celebrações aqui e 
quando desejamos a PAZ, ela nunca retornou 
sozinha. Sempre fomos bem acolhidos, desde a 
entrada da Igreja até ao Sacrário, onde Ele, Jesus, se 
faz presente”. 



26- COMO SURGIRAM OS SÍMBOLOS DA FÉ?  R: Os símbolos da Fé remontam a Jesus, que exortou os discípulos a 
batizar. Estes deveriam, então, confirmar se as pessoas confessavam uma determinada Fé, nomeadamente no 
Pai, no Filho e no Espírito Santo (a Santíssima Trindade). A célula primitiva de todos os símbolos  posteriores é a 
«confissão do Senhor Jesus» e o Seu encargo missionário, isto é, «Ide, fazei discípulos de todas as nações; batizai-
os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!» (Mt 28,19). Todos os símbolos da Fé da Igreja são 
desdobramentos da Fé neste Deus trino. Cada um deles começa com a confissão do Pai Criador e sustento do 
mundo, referem-se depois ao Filho através do qual o mundo e nós mesmos encontramos a redenção, e 
desembocam na confissão do Espírito Santo, que é a presença de Deus na Igreja e no mundo.

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

33

POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?

Moramos no bairro há 23 anos, sempre frequentamos a Paróquia da Pompéia. Nossos 
filhos foram batizados nela, o casamento de nossa filha também foi realizado na 
Paróquia e agora meu filho está fazendo a catequese. Sentimos como se fosse nossa 
casa. Fabíola, Waldyr com os filhos: Priscila e Daniel

Pompéia em Notícia 80Pompéia em Notícia 80
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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

Terça-feira, dia 14 de maio, às 15hTerça-feira, dia 14 de maio, às 15h
BOM PASTORBOM PASTOR

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

12/05 - ASCENSÃO DO SENHOR

19/05 - PENTECOSTES

              

26/05 - SANTÍSSIMA TRINDADE

30/05 - CORPUS CHRISTI
31/05 - VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA

 - Santo Atanásio
 - Sagrado Coração de Jesus e Festa

              de São Filipe e São Tiago
 - Santo Expedito
 - Santa Bakhita

 - Na. Sra. de Fátima

 - São José
 - Santa Rita de Cássia
 - Na. Sra. Auxílio dos Cristãos

- São Frei Galvão

           

          

 

01/05
02
03/05

06/05
08/05

13/05

20/05
22/05
24/05

29/05 

 - São José Operário              
/05

12/05 - ASCENSÃO DO SENHOR

19/05 - PENTECOSTES

30/05 - CORPUS CHRISTI

              

26/05 - SANTÍSSIMA TRINDADE

31/05 - VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA

 «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 ABRIL DE 2013DOAÇÕES MÊS DE ABRIL DE 2013
                ENTRADA  -  1404 kg                       SAÍDA  -  85 Cestas 

«Sempre frequentei a Paróquia da Pompéia. A instalação da Capela Beato 
João Paulo ll é muito importante, pois ela veio a nós. Rezo o terço, participo 
da missa e também canto no coral. Foi uma benção de Deus».

Maria Perdigão Lopes - moradora do bairro

Vamos ajudar a Capela ficar 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.

                 PASTORAL DA CARIDADE                 PASTORAL DA CARIDADE

EVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Chá doChá do

ANJOS DA
RESSURREIÇÃO NA
MISSA DE PÁSCOA

ANJOS DA
RESSURREIÇÃO NA
MISSA DE PÁSCOA

A CRUZ PEREGRINA DOS JOVENS 
NA PARÓQUIA DA POMPÉIA
A CRUZ PEREGRINA DOS JOVENS 
NA PARÓQUIA DA POMPÉIA

Os jovens da Pompéia acolhendo a Cruz Peregrina em 
preparação da Jornada Mundial da Juventude. Jovens 
anunciando aos outros jovens, a alegria de caminhar na 
vida na amizade com Jesus.


