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NOVO!NOVO!

  ... nos aproxima da Palavra
    de Nosso Senhor.

Guilherme BrancoGuilherme Branco

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Evangelho de Mateus 28,18-20: «Jesus se 
aproximou deles e disse: Foi me dada toda a autoridade no céu 
e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e 
batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis 
que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos». A 
missão do Ressuscitado continua! Este é o convite do SENHOR 
aos discípulos de todos os tempos e às famílias que recebem a 
missão de testemunhar o Seu Amor. Para isso precisamos 
«observar» tudo aquilo que Ele nos ordenou, porque somente 
a Palavra que se encarna pode gerar a Vida. O testemunho será 
a linguagem que vence porque convence, começando pela 
família, pelos esposos, entre pais e filhos, entre famílias e 
famílias. E continua no dever missionário da Igreja, imensa 
família dos filhos de Deus que anuncia, batiza, continua a 
educar na fé, através de tantas obras de promoção humana. 
Oração: (juntos) Jesus Ressuscitado, o mundo de hoje 
necessita do teu anúncio e Tu como antes, nos manda de dois em 
dois, porque compreendes a nossa família. Nós Te agradecemos 
porque conheces nossas fragilidades e nos prometes 
permanecer sempre conosco. Torna-nos conscientes da missão 
que nos confias e nos dê, no teu Espírito, a coerência, a força e a 
coragem para sermos testemunhas convincentes, a tantos que 
encontrarmos, do desejo de Ti, que és o Amor. Amém! Aleluia!
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     NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II 
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Reflexão do Beato João Paulo II - 
         

Oração - 

     NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II 

                  3º 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!

Jesus, sobretudo com o seu 
                        estilo de  vida e com as suas 
                        ações, nos revelou como no 
         mundo em que vivemos                               
                             está presente o amor, o amor 

operante, o amor que se dirige para o outro e abraça 
tudo aquilo que forma a sua humanidade. Tal amor se 
faz particularmente perceber no contato com o 
sofrimento, a injustiça, a pobreza... 
(Dives in misericórdia, 2) 

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 tornai-nos atentos às 
necessidades do próximo. Acolhei a nossa súplica em 
nome de Jesus, Vosso Filho e Nosso Senhor. Amém!  

Catecismo Jovem da Igreja Católica

1º Capítulo1º CapítuloEEm que cremosm que cremos

31- POR QUE SE APRESENTA DEUS 
COM UM NOME?  R: Deus Se 
apresenta com um Nome porque 
deseja ser acessível. Deus não deseja 
permanecer anônimo. Ele não quer 
ser venerado como um mero «Ser 
Superior», que simplesmente pode 
ser sentido ou pressentido. Deus 
deseja ser conhecido e invocado 
como Aquele que é real e ativo. Na 
sarça ardente, Deus revela o seu 
Santo Nome: IHWH (Ex 3,14). Deus 
torna-se acessível ao Seu Povo, 
embora Ele permaneça um Deus 
oculto, um mistério perene. Por 
causa de um elevadíssimo respeito, 
nunca se  pronunciava (e ainda hoje 
não se pronuncia) em Israel o Nome 
de Deus, sendo mesmo substituído 
pelo título Adonai (SENHOR); até o 
Novo Testamento o utiliza: «Jesus é o 
SENHOR!» (Rm 10,9)

A Paróquia da Pompéia é 
onde podemos oferecer a 
Jesus o que temos de mais 
precioso: nosso coração! 
Tivemos o privilégio de 
compartilhar a fé da minha 
avó. Hoje temos nova 
alegria, sentir a fé e o 
envolvimento do Lucas nas 
tarefas de coroinha. Só 
temos a agradecer toda a 
paciência e dedicação dos 
membros da Paróquia na 
f o r m a ç ã o  c r i s t ã  q u e  
desejamos ter e dar a ele. Elcio Correa da Silva, Maria Carolina e Lucas

Creio em Deus PaiCreio em Deus Pai

“Fiz minha primeira comunhão na Pompéia, aos sete 
anos. Fui coroinha durante 8 anos. Fiz parte da 
equipe de leitores e no final de 2012 fui convidado 
para ser Ministro Extraordinário da Sagrada 
Eucaristia, o que para mim foi uma benção. A 
Paróquia da Pompéia é parte importante da minha 

vida e da minha formação cristã”.
João de Oliveira Junior

POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?
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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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 Mês da Bíblia:
Se não acreditardes,
não compreendereis

o agir de Deus, 
que é fiel à sua

Aliança e 
às Suas promessas.

(cf. Is 7,9)
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Se não acreditardes,
não compreendereis

o agir de Deus, 
que é fiel à sua

Aliança e 
às Suas promessas.

(cf. Is 7,9)

08/09 - NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA
              FESTA DE NA. SRA. DO
              MONTE SERRATE

              

            
 - Santo Expedito 

 - Santa Bakhita 
 - São João Crisóstomo
 - São José
 - Santos André Kim e

              companheiros mártires
 - Santo Pio de Pietrelcina
 - São Frei Galvão
 - São Cosme e São Damião
 - São Vicente de Paulo
 - São Jerônimo
 - Santos anjos da Guarda
 - Bem-aventurados André de Soveral e 

              companheiros mártires
 - São Francisco de Assis  

              e Sagrado Coração de Jesus
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08/09 - NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA
              FESTA DE NA. SRA. DO
              MONTE SERRATE

              

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

 «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  -  1291,7 kg                       SAÍDA  -  83 Cestas 
DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2013

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

Chá doChá do

BOM PASTORBOM PASTOR

TOCA de ASSISTOCA de ASSIS

EVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Terça-feira, dia 10 de setembro, às 15hTerça-feira, dia 10 de setembro, às 15h

JANTAR DAJANTAR DA

Sábado, dia 21 de setembro, às 20h30Sábado, dia 21 de setembro, às 20h30

saborosasaborosa

NOITE 

ITALIANA
NOITE 

ITALIANA
Sábado, dia 05 de outubro, às 20h30Sábado, dia 05 de outubro, às 20h30

O dízimo é uma forma concreta de 
manifestar a fé em Deus providente, um 
modo de viver a esperança em seu Reino 
de vida e justiça, um jeito de praticar a 
caridade na vida em comunidade.

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

A Tarde Beneficente e a Festa da 
Tainha em favor da construção da 
Nova Capela Beato João Paulo ll 
reuniu muita gente em favor desse 
projeto missionário da Paróquia que 
está se tornando realidade...Vá 
conhecer o local da futura nova 
capela na rua Evaristo da Veiga, 
177/179. Missa semanal às quartas-
feiras, às 19h. Informe-se na 
Secretaria Paroquial como ajudar!

Terço das Famílias com as 
c r i a n ç a s  e  fa m í l i a s  d a  
Catequese, aprendendo a 
rezar como e pelas famílias da 
Paróquia!

A Legião de Maria conta com mais 3 novas
legionárias: Lúcia, Isaura e Maria das
Graças! Salve, Maria! 
Reuniões sempre às 
segundas- feiras, às 15h.

A Pastoral Familiar agradece a todos 
os paroquianos, pela arrecadação de 
material para a Toca de Assis como 
gesto concreto de Semana da Família 
na Paróquia. Deus recompense 
sempre mais sua generosidade! 
Reuniões da Pastoral Familiar 
sempre no segundo Sábado de cada 
mês, após a missa das Famílias, às 
19h. Participe!

...Aconteceu na Paróquia...Aconteceu na Paróquia


