
29- POR QUE CREMOS EM UM SÓ DEUS?  R: Cremos em um só Deus porque, segundo o testemunho da 
Sagrada Escritura, há um só Deus, e também porque, segundo as leis da lógica, só pode haver um.
Se existissem dois deuses, um seria a fronteira do outro. Nenhum dos dois seria infinito; nenhum, perfeito. 
Portanto, nenhum seria Deus. A experiência fundamental de Deus feita por Israel está assim expressa: 
«Escuta, Israel! O Senhor nosso Deus é único» (Dt 6,4). Os profetas convidavam continuamente a deixar os 
falsos deuses e a voltar-se para o único Deus: «Eu sou Deus e mais ninguém» (Is 45,22).

A nossa Paróquia 
é uma boa... 
A nossa Paróquia 
é uma boa... 
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Catecismo Jovem da Igreja Católica
2ª Parte2ª ParteEEm que cremosm que cremos

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDAOFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA

NOVO!NOVO!     NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II 

                  2º Dia -

Reflexão do Beato João Paulo II - 

Oração - 

     NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II 

                  2º Dia -

Reflexão do Beato João Paulo II - 

Oração - 

                                  Uma Novena para dialogar com                 
                        Deus pedindo a intercessão do 
              Beato João Paulo II, através                 
           das suas palavras e do seu          

     olhar.Reze você com sua 
 família!

 Em nome do Pai, e do             
            Filho e do Espírito Santo. Amém.          
          Vem, Espírito Santo, vem a nós 
                  através de Maria!

Sim, caros amigos, Cristo nos ama e 
nos ama sempre! Nos ama mesmo 
quando O decepcionamos, quando 
não correspondemos às suas 
expectativas para conosco. Ele 
nunca cruza para nós os braços da sua 

misericórdia. Como não sermos agradecidos a este 
Deus que nos redimiu indo tão longe até à loucura da 
Cruz? (Homilia, 20 de Agosto 2000) 

Bendito sois Vós, Pai bom, Senhor do Tempo 
e da História! Nós vos agradecemos porque na sua 
bondade nos destes o Beato João Paulo ll como bom 
pastor, guia corajoso, anunciador apaixonado do 
Evangelho. Por sua intercessão, concedei-nos a graça 
que agora vos pedimos (...) e ajudai-nos a deixar-nos 
amar por Vós. Acolhei a nossa súplica em nome de 
Jesus, Vosso Filho e Nosso Senhor. Amém! 
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...é com ela que aprendemos
 e seguimos os ensinamentos
de Jesus para sermos felizes.

Mariana MarquesMariana Marques
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A PEDRO
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RESSUSCITADO

 CONFERE
O PRIMADO

A PEDRO

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Evangelho de João 21,17: 

«Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de 
João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque lhe perguntou 
pela terceira vez (...) e lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, Tu 
sabes que eu te amo». E Jesus lhe disse: «Apascenta as minhas 
ovelhas». 

Como a Pedro e aos seus sucessores, e também a cada 
um de nós, como casal ou como família, o Senhor 
Ressuscitado continua a nos fazer a pergunta fundamental: 
«Tu me amas?». Nós respondemos e acreditamos que te 
amamos, Senhor. Mas isto não basta. Tu nos convidas com 
insistência a nos questionarmos sobre o sentido profundo da 
nossa própria vocação. Tu também nos convidas a cuidar com 
carinho das ovelhas, dos irmãos e irmãs no campo do mundo. 
«Apascentar» significa também acompanhar cotidianamente 
o outro com uma presença amorosa e atenta, com pequenos 
gestos, sorrisos, palavras, amizade. E derrubar pouco a pouco 
o muro da indiferença e do fechamento com gestos e razões de 
uma esperança concreta e alegre que alarga o coração.
Oração: (juntos) Ajuda-nos, SENHOR, a tecer no cotidiano de 
nossas famílias uma rede de diálogos, sorrisos, abraços, 
correções fraternas e orações comunitárias. Que a tua Presença 
viva sempre nos nossos corações e na nossa própria família. 
Então será sempre Páscoa, real e comunicada! Amém! Aleluia!

00

«Em 2008 eu já frequentava a Paróquia da 
Pompéia e o Marçal, pouco tempo depois, 
começou a me acompanhar e passamos a 
frequentar juntos todas as missas. Assim 
começava nossa vida religiosa. Casamos em 2009 
e no final do ano passado recebemos o convite 
para sermos Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão. Este ano começamos a 
ajudar na Pastoral dos Noivos e pretendemos 
sempre servir a Deus e aos irmãos de fé de 
alguma forma.                  Juliana e Marçal Harada

«As Oficinas de Oração e Vida são um 
serviço dentro da igreja que tem por 
objetivo passar aos fiéis um método 
prático para aprender a orar de uma 
maneira ordenada. Passo a passo, 
entramos numa relação pessoal e 
íntima com o Senhor, na fé e no amor. 
Analisamos nossa vida à luz da 
Palavra e a oração nos ajuda a nos 
libertar e a mudar, recuperando o 
sentido da vida. E o que fazer pra 
mudar? Só transformando o coração 
é que transformamos o mundo”. Que 
tal participar das Oficinas? Novos 
grupos terão início em 07 de agosto 
de 2013!». Inscrições na Secretaria 
Paroquial.

            Elzira Salgado de Lima, guia das                 
Oficinas de Oração e Vida
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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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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

PompéiaPompéia

 Deus chama cada um de nós e todos os povos 
para a luz do Evangelho.

 Deus chama cada um de nós e todos os povos 
para a luz do Evangelho.

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

07/08 - Romaria a Aparecida - Missa na Paróquia, 
               às 17h e na Capela João Paulo ll, às 19h 

18/08 - ASSUNÇÃO DE 
              NOSSA SENHORA

23/08 - Festa de Santa Rosa 
              de Lima

              

            
 - Santo Expedito 

 - Santa Bakhita e São Domingos
 - Santa Teresa Benedita da Cruz
 - São Maximiliano Maria Kolbe

 - São José
 - São Pio X
 - Nossa Senhora Rainha

 - Santo Agostinho e
              São Frei Galvão

 - São João Batista

           

          

 

01/08

05/08

/08
10/08
14/08

/08

22/08

/08

 - Santo Afonso Maria de Ligório
 - Sagrado Coração de Jesus  02/08

08

19
21/08

28

29/08

07/08 - Romaria a Aparecida - Missa na Paróquia, 
               às 17h e na Capela João Paulo ll, às 19h 

18/08 - ASSUNÇÃO DE 
              NOSSA SENHORA

              

23/08 - Festa de Santa Rosa 
              de Lima

DIFERENÇA ENTRE DÍZIMO E OFERTADIFERENÇA ENTRE DÍZIMO E OFERTA - Dízimo é um 
compromisso mensal com a Igreja. É aquela contribuição 
sistemática, periódica, que todo o mês devolvemos a 
Deus através da comunidade. E sendo entregue 
regularmente, possibilita à Paróquia atender todas as 
despesas mensais da Evangelização. Oferta é algo que se 

dá além do Dízimo. Por exemplo: as 
ofertas que se colocam nas Missas.

Chá daChá da
EVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia
Terça-feira, dia 13 de agosto, às 15hTerça-feira, dia 13 de agosto, às 15h

SEMANA DA FAMÍLIA NA POMPÉIASEMANA DA FAMÍLIA NA POMPÉIA
2ª FEIRA - dia 12/08 às 20h IGREJA DA POMPÉIA
Terço dos Homens
4ª FEIRA - dia 14/08  CAPELA BEATO JOÃO PAULO II
Terço após a Missa das 19h
5ª FEIRA - dia 15/08 -  IGREJA BOM PASTOR
Terço após a Missa das 19h30
SÁBADO - dia 17/08 - IGREJA DA POMPÉIA
Terço luminoso na Praça às 18h e em seguida Missa
da Família às 19h
Nosso gesto concreto da Samana da Família, será de 
doação de material para limpeza pesada para a Toca de 
Assis: sabão em pó, água sanitária, detergente, 
desinfetante, palha de aço. 
A Pastoral Familiar da Paróquia convida a todos a 
participarem da Samana da Família, rezando o terço 
juntos e sendo solidários com a Toca da Assis. 
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Terço dos Homens

Terço após a Missa das 19h

Terço após a Missa das 19h30

Terço luminoso na Praça às 18h e em seguida Missa
da Família às 19h

 
A Pastoral Familiar da Paróquia convida a todos a 
participarem da Samana da Família, rezando o terço 
juntos e sendo solidários com a Toca da Assis. 

 «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.

                ENTRADA  -  1469 kg                       SAÍDA  -  88 Cestas 
DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2013

DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2013

Doações de alimentos para Casa João Paulo ll e para a 
realização da Feijoada da Paróquia em benefício da Capela 
Beato João Paulo ll = 150 kg de alimentos.

ompéia, 

o.

, às 18h.

Vamos juntos ajudar a Capela ficar bem perto de 
sua residência. Para isso, precisamos contar com 
sua generosidade nos pagamentos das parcelas 
dos terrenos. Pegue seu carnê na Secretaria 
Paroquial ou faça uma doação espontânea: 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de P
Banco Itaú, Ag.1604, Conta Corrente nº 01777-0. 
Venha conferir o novo  espaço de oração. Além de 
participar da missa todas as 4ª feiras às 19h, você 
pode rezar o terço diariamente, às 18h. 
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ompéia, 

CAPELA 
BEATO JOÃO PAULO II

«A instalação da Capela Beato João Paulo ll é muito importante,
pois moro no Bairro de Campo Grande há 34 anos e sempre frequentei 
igrejas mais distantes. Agora, tenho uma bem perto de minha casa». 

Laurentina Alves 
Tavares

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

FESTA
DA TAINHA

FESTA
DA TAINHA
Sábado, dia 17 de agosto, às 20h30Sábado, dia 17 de agosto, às 20h30

Na luz da fé crescemos continuamente
na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Na luz da fé crescemos continuamente
na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo!


