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Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Dos Atos dos Apóstolos 1, 12-14: «Então, do 
Monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém (...)Tendo 
entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam 
ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André (...) Todos estes, 
unânimes, perseveraram na orçaão com algumas mulheres, 
entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmão»...
A Família em oração com Maria: O Cenáculo é o primeiro 
núcleo do novo povo de Deus, nascido do mistério pascal de 
morte e ressurreição. É a Família dos filhos de Deus. Na espera 
do Espírito existe uma família que reza. Deus dispôs que a 
Igreja seja uma família imensa, sem limites, que reproduza a 
unidade e a pluralidade da Santíssima Trindade onde 
existe um diálogo eterno. Maria, nossa irmã na 
humanidade e Mãe por graça, fez a experiência do 
Espírito que a cobriu com a sua Força e tornou 
fecundo o seu ventre. «Família que reza, família que 
se salva» costumava dizer o Papa João. Com a 
oração os esposos e os filhos encontram-se 
novamente no Amor que os uniu e enfrentam os 
nada fáceis desafios de hoje. Com ternura e 
segurança, a Igreja, grande família de Deus, está 
reunida com Maria, em oração. Também a família, 
pequena Igreja, junto a Maria, a Mãe, invoca 
diariamente a força do Espírito Santo para 
continuar seguindo nos passos de Jesus, nosso 
Mestre, e ser testemunha do Evangelho do Cristo 
Ressuscitado. 
Oração: (juntos) Vem, Espírito Santo, Tu que és o Amor do 
Pai e do Filho, ajuda-nos a preparar a tua vinda em nós, 
cada dia, com a disponibilidade de Maria, a mãe segundo o 
coração de Deus. Com a ajuda de Maria, purificaremos os 
nossos corações para que nos seja dado o vinho novo da 
Páscoa no meio da nossa comunhão familiar. Amém! Aleluia!
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  ... porque faz todo mundo
conhecer sobre Jesus e Deus
nosso Pai. Bruna MarrochiBruna Marrochi

A Igreja é católica porque é o espaço, a casa na qual vem anunciada toda a fé, por inteiro, na qual a salvação que nos trouxe 
Jesus é oferecida a todos. A Igreja nos faz encontrar a misericórdia de Deus que nos transforma porque nessa está presente 
Jesus Cristo. Na Igreja, cada um de nós encontra o que é necessário para crer, para viver como cristãos, para tornar-se santo, 
para caminhar em todo lugar e em todo tempo. Na família, a cada um de nós é dado tudo aquilo que nos permite crescer, 
amadurecer, viver. Não se pode crescer sozinho, não se pode caminhar sozinho, isolando-se, mas se caminha e se cresce em 
uma comunidade, em uma família. E assim é na Igreja! Na Igreja nós podemos escutar a Palavra de Deus, podemos 
encontrar o Senhor nos Sacramentos, aprendemos a viver a comunhão, o amor que vem de Deus. Existem 34 grupos e 
pastorais servindo em nossa Paróquia da Pompéia. Faça parte de uma pastoral e veja como é bom servir!

33 -  R: Se Deus é Amor, não existe criatura que não seja sustentada e envolvida por um infinito desejo de bem. Deus 
não só declara que é Amor, mas também o demonstra: «Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos 
amigos» (Jo 15,13).  Nenhuma outra religião afirma o que diz o Cristianismo: «Deus é amor» (1Jo 4,8.16). A fé se baseia 
nesta expressão, embora a experiência da dor e da maldade no mundo faça muitos duvidarem de que Deus seja 
realmente amoroso. Já no Antigo Testamento Deus comunica ao Seu Povo, pela boca do profeta Isaías: «Visto que és 
precioso aos meus olhos e Eu te amei, assim por ti dei nações inteiras. Não temas, porque Eu estou contigo» (Is 43,5). E 
ainda o faz dizer: «Pode a mulher se esquecer da criança que amamenta e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? 
Mas ainda que ela o esquecesse, Eu nunca te esquecerei» (Is 49,15). Que o discurso do Amor divino não consiste em 
palavras vazias, Jesus demonstra isso na cruz, onde Ele entrega a Sua vida pelos Seus amigos.

O QUE SIGNIFICA «DEUS É AMOR»?O QUE SIGNIFICA «DEUS É AMOR»?

«Pertencemos à Paróquia há mais de trinta anos, 
onde nossos filhos, André e Marcelo, fizeram a 
catequese. Sempre nos sentimos muito bem 
acolhidos e temos muitas e boas lembranças de 
momentos que nos levaram mais para junto de Deus 
graças a comunidade. Há seis anos, depois de uma 
graça recebida quanto à minha saúde, passamos a 
participar das missas na Pompéia ou no Bom Pastor, 
com assiduidade, mais fé e grande alegria, pois é a 
melhor e mais abençoada maneira de iniciar uma 
nova semana de vida, oração e trabalho».

NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II

5ºDia -

Reflexão do Beato João Paulo ll - 

Oração - 
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Oração - 

 

Uma novena para dialogar com 
Deus pedindo a intercessão do
Beato João Paulo ll, através das 

suas palavras e do seu olhar.
Reze você com sua família!

 Em nome do Pai, e do 
 e do Filho e do Espírito Santo.

 Amém.
Vem, Espírito Santo, vem a nós

através de Maria!

A Igreja é a juventude de Deus para o
mundo: um povo novo no qual, sob
a ação misteriosa do Espírito Santo,

                os valores sempre novos da 
pobreza evangélica, da fraternidade, 

da paz, da misericórdia, do serviço 
desinteressado aos últimos, do amor 

pela verdade, prevalecem cada dia sobre 
as velhas lógicas mundanas, anunciando  

e antecipando o futuro de  Deus.
 (Regina Coeli, 26/05/1996)

Bendito  sois Vós, Pai  bom, Senhor  do  Tempo
e da  história! Nós  vos  agradecemos  porque  na vossa
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  sempre dóceis 
à  ação do  Espírito  Santo. Acolhei  a nossa  súplica  em 

nome de Jesus, Vosso filho e Nosso Senhor. Amém!
 

Gerson e Clarinda

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

CHURRASCOCHURRASCO

 «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  -  1384,3 kg                       SAÍDA  -  83 Cestas 
DOAÇÕES MÊS DE OUTUBRO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE OUTUBRO DE 2013

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

PompéiaPompéia
7º ANO DE EDIÇÃO7º ANO DE EDIÇÃO

«Levanta-te e vai! Tua Fé te salvou» (Lc 17,19)«Levanta-te e vai! Tua Fé te salvou» (Lc 17,19)

Eis o mistério da Fé: 
Crer, Viver  e Testemunhar.

Eis o mistério da Fé: 
Crer, Viver  e Testemunhar.

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

21/11 - Apresentação de 
              Nossa Senhora

24/11 - SOLENIDADE DE 
              CRISTO REI 
              DO UNIVERSO

              

              1ª sexta-feira Sagrado Coração de Jesus              
 - São José 

 - Santa Cecília
 

 - São Frei Galvão

           

          

 

04/11

/11

/11
4/11

/11

 - Santo Expedito 
 - Santa Bakhita e08/11

20

22
2 - SOLENIDADE DE 
              CRISTO REI 
              DO UNIVERSO
27

21/11 - Apresentação de 
              Nossa Senhora

              

 pátio da Igreja do BOM PASTOR pátio da Igreja do BOM PASTOR

Dias 23 e 24 de novembro, Sábado e 
Domingo, após as missas

Dias 23 e 24 de novembro, Sábado e 
Domingo, após as missas

Chá daChá da

Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia
Terça-feira, dia 12 de novembro, às 15hTerça-feira, dia 12 de novembro, às 15h

EVENTOSEVENTOS Ginásio de Esportes da IgrejaGinásio de Esportes da Igreja

APRESENTAÇÃO DO 
CORAL DAS CRIANÇAS E GRUPO
 MUSICAL (Paróquia São Tiago)

APRESENTAÇÃO DO 
CORAL DAS CRIANÇAS E GRUPO
 MUSICAL (Paróquia São Tiago)

Domingo, dia 17 de novembro, às 17h30 
na Igreja da Pompéia

Domingo, dia 17 de novembro, às 17h30 
na Igreja da Pompéia

Dízimo é gratidão: Temos diversas formas de demonstrar o 
quanto somos gratos a Deus. Uma dessas formas é o dízimo. 

Quando queremos bem a  alguém, 
partilhamos com ele o que somos e 
também o que temos. Com o dízimo 
agradecemos a Deus que nos fez à Sua 
imagem. Senhor, acolhe meu dízimo, fruto 
de meu agradecimento permanente.

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

Terça-feira, dia 12 de novembro, às 15hTerça-feira, dia 12 de novembro, às 15hTerça-feira, dia 12 de novembro, às 15hTerça-feira, dia 12 de novembro, às 15h

NOITE 

ITALIANA
NOITE 

ITALIANA
Sábado, dia 09 de novembro, às 20h30Sábado, dia 09 de novembro, às 20h30

do BOM
 PASTOR
do BOM
 PASTOR

ompéia, 

, às 18h.

P r e c i s a m o s  c o n t i n u a r  
c o n t a n d o  c o m  s u a  
generosidade nos pagamentos 
e novas aquisições dos carnês. 
Pegue seu carnê na Secretaria 
Paroquial ou faça uma doação 
espontânea: Paróquia Nossa 
Senhora  do  Rosár io  de  
Pompéia, Banco Itaú, Ag.1604, 
Conta Corrente nº 01777-0. 
Além de participar da missa todas 
as 4ª feiras às 19h, você pode rezar 
o terço diariamente, às 18h. 

P r e c i s a m o s  c o n t i n u a r  
c o n t a n d o  c o m  s u a  
generosidade nos pagamentos 
e novas aquisições dos carnês. 
Pegue seu carnê na Secretaria 
Paroquial ou faça uma doação 
espontânea: Paróquia Nossa 
Senhora  do  Rosár io  de  
Pompéia, Banco Itaú, Ag.1604, 
Conta Corrente nº 01777-0. 
Além de participar da missa todas 
as 4ª feiras às 19h, você pode rezar 
o terço diariamente, às 18h. 

VENHA REZAR NO
 

       Você é filha amada! 
  Você é filho amado!
       Você é filha amada! 
  Você é filho amado!

Envio Missionário para as ruas de nossa
Paróquia! 
Envio Missionário para as ruas de nossa
Paróquia! 

44

CAPELA  BEATO JOÃO
PAULO II.
NOVO ESPAÇO DE ORAÇÃO E
CONHECER A IMAGEM     
DO SEU PADROEIRO.
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Crisma na Paróquia! Crisma na Paróquia! 
Partilhando um pouco a alegria dos jovens na
amizade com Deus.
Partilhando um pouco a alegria dos jovens na
amizade com Deus.


