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Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Atos dos Apóstolos 2,1-6: «Tendo-se 
completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no 
mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-
se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, 
que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E 
todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar 
em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se 
exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém, judeus 
piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. 
Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou 
perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio 
idioma». 
O Espírito Santo: vida da vida matrimonial. Muitas são as 
ocupações e dificuldades na vida do casal: o trabalho, o 
cansaço, a responsabilidade na educação dos filhos. Muros 
podem se levantar rapidamente, mas existe também o 
milagre de uma nova aurora. Começamos a rezar juntos uma 
pequena oração e o Espírito Santo pode reavivar essa 
Sacramento do Matrimônio e não permanecemos mais 
surdos e começamos de novo a nos compreender e nos 
renovamos no nosso amor. O Espírito Santo é o santo remédio 
para muitas das nossas doenças da incapacidade de amar. E a 
experiência do Amor é a glória de Deus e Páscoa na vida do 
casal e da família.
Oração: (juntos)  Ó Espírito  Santo, nas  noites  que
atravessamos, tu  és a  luz. Nas  nossas  dúvidas,  és  a 
certeza. Nos nossos questionamentos, tu és a resposta.
Na  solidão  que  pesa, tu  és  a  Presença. Nas  nossas 
lágrimas, és a consolação. Na nossa peregrinação, és
a  vida  de  nossa  vida.  Contigo,  nos  reanimamos  da 
esperança  pascal. E  a  paz  rapidamente  vem. E  a  festa
                  continua! Amém! Aleluia!

EEstaçãostação

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

   ... porque além de nos ensinar 
       a palavra de Jesus, nos da fé 
       para que acreditemos e 
       sigamos seus conselhos.Amanda RiechelmannAmanda Riechelmann
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NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II

6ºDia -

Reflexão do Beato João Paulo ll -

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 Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Vem, Espírito Santo, vem a nós através de Maria!

 

 A verdade é Jesus 
Cristo. Amém a verdade! Vivam na verdade! Levem 

                     ao mundo a verdade! Sejam testemunhas
da verdade, Jesus é a verdade que salva; 

Ele é a verdade inteira em 
direção à qual nos conduzirá o 

Espírito da verdade. 
(Discurso, 19 de Agosto de 1989)

   
 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 

ajudai-nos a nos abrir sempre 
à verdade que é Cristo. 

Acolhei a nossa súplica em 
nome de Jesus, Vosso Filho 

e Nosso Senhor. Amém!

                                           
                                                          
                      

O QUE DEVE FAZER 
UMA PESSOA 

QUANDO DESCOBRE
 DEUS?

O QUE DEVE FAZER 
UMA PESSOA 

QUANDO DESCOBRE
 DEUS?

34 -  R: Quando uma pessoa descobre 
Deus, tem de colocá-LO em primeiro lugar 
na sua vida. Assim começa uma vida 
nova! Os cristãos se conhecem por 
amarem até os seus inimigos.   Descobrir 
Deus significa saber que Ele me criou e me quer, que em 
cada segundo me olha com amor, que abençoa a minha 
vida e a sustenta, que tem nas Suas mãos o mundo e as 
pessoas, que espera por mim ansiosamente, que me 
quer preencher e aperfeiçoar, e fazer-me viver Consigo 
para sempre...  enfim, que Ele está presente aqui 
comigo. Não basta dizer que sim com a cabeça. Os 
cristãos têm de assumir o estilo de vida de Jesus.

POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?

«Antes de dar os primeiros passos, a Laiza já ia 
conosco às missas de domingo. Está no 2º ano da 
catequese, já na reta final para receber a primeira 
Eucaristia, e nos sentimos presenteados com esta 
oportunidade. Frequentando a Paróquia, começamos 
a entender a importância da caminhada em nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Somos muito gratos pela 
calorosa acolhida da Igreja da Pompéia.»  
                                                     Ricardo, Luciana e Laiza Peres 

«Já frequentávamos a Paróquia e em novembro 
de 2008, nosso casamento foi celebrado  na 
Capela do Santíssimo Sacramento. Em 2011 
iniciamos nossa caminhada na Pastoral Familiar.
Os encontros acontecem todo segundo sábado 
de cada mês, após a Missa das Famílias, às 19 
horas. Procuramos seguir o exemplo da Sagrada 
Família - Jesus, Maria e José, trocando expe-
riências e crescendo na fé e no amor ao próximo. 
Já tínhamos uma base familiar muito sólida e a 
vivência na Pastoral só nos faz mais fortes na 
caminhada. A mensagem é simples - casal que 
reza junto, persevera   junto.»

Rafael e Rosa Rodrigues
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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

 «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  -  1659,7 kg                       SAÍDA  -  83 Cestas 
DOAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

Quarta-feira, dia 18 de dezembro,
às 20h na Igreja da Pompéia

Quarta-feira, dia 18 de dezembro,
às 20h na Igreja da Pompéia

Terça-feira, dia 17 de dezembro, às 20hTerça-feira, dia 17 de dezembro, às 20h

na Igreja da Pompéiana Igreja da Pompéia

Segunda-feira, dia 09 de dezembro, às 20h  Segunda-feira, dia 09 de dezembro, às 20h  

O dízimo é corresponsabilidade. Pelo Batismo nos tornamos 
Igreja, membros da família de Jesus. Nas 
nossas comunidades está, em cada uma 
delas, a Igreja que evangeliza. O Dízimo é 
uma forma de assumirmos juntos a missão 
de evangelizar! Senhor, acolhe o meu 
d íz imo mensal ,  f ruto  de  minha 
responsabilidade de cristão.

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

Quarta-feira, dia 04 de dezembro, às 20hQuarta-feira, dia 04 de dezembro, às 20h
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

PompéiaPompéia

Ninguém está excluído da 
participação 

nesta felicidade.
Exulte o justo, porque se aproxima da

vitória; rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão;
reanime-se o pagão, porque é chamado à vida!

(Papa São Leão Magno - Século V)

Ninguém está excluído da 
participação 

nesta felicidade.
Exulte o justo, porque se aproxima da

vitória; rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão;
reanime-se o pagão, porque é chamado à vida!

(Papa São Leão Magno - Século V)

oje,nasceu o nosso oje,nasceu o nosso 

SS alvador!alvador!

AAlegremo-nos!legremo-nos!

HHMISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL:
               IGREJA DA POMPÉIA
               E BOM PASTOR,
               às 19h - Terça-feira

31/12 - Terça-feira, Missa Especial em Ação de
              Graças, às 17h

              

25/12 - Natal de Nosso Senhor

Igreja do Bom Pastor
Capela Beato João Paulo II

  
              

Jesus Cristo -

Igreja da Pompéia

01/01/2014 - Solenidade da Santa Mãe de Deus,
              Maria, às 17h na Igreja da Pompéia

 

              

            
 - Imaculada Conceição de Nossa Senhora 
 - Santa Bakhita
 - Nossa Senhora de Guadalupe
 - São José

Missas Solenes:
             : 08h, 10h, 12h, 19h30
              , às 18h 
              , às 19h

 - Santo Estevão
 - São João, Apóstolo e Evangelista
 - Sagrada Família

 - S. Basílio e S. Gregório Nazianzeno
- 1ª sexta-feira  - Sagrado Coração

              de Jesus
              

           

          

 

02/12

/12

/12

 - Santo Expedito 
 - 1ª sexta-feira Sagrado Coração de Jesus  06/12

08
09/12
12
19/12

26/12
27/12
29/12

02/01/2014
03/01/2014 

24/12 - MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL:
               IGREJA DA POMPÉIA
               E BOM PASTOR,
               às 19h - Terça-feira

  
              

31/12 - Terça-feira, Missa Especial em Ação de
              Graças, às 17h
01/01/2014 - Solenidade da Santa Mãe de Deus,
              Maria, às 17h na Igreja da Pompéia

 

25/12 - Natal de Nosso Senhor

  
Igreja do Bom Pastor
Capela Beato João Paulo II

Jesus Cristo -

Igreja da Pompéia

              TERÇO DO HOMENSTERÇO DO HOMENS

Auto de Natal com as crianças e
coral do Liceu Santista

Auto de Natal com as crianças e
coral do Liceu Santista

Encerramento 
das Novenas de Natal 

Encerramento 
das Novenas de Natal 

APRESENTAÇÃO DA
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM

DA IGREJA DA POMPÉIA

APRESENTAÇÃO DA
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM

DA IGREJA DA POMPÉIA

EVENTOSEVENTOS

Colaborações e doações
são sempre bem-vindas! 

Conta da Paróquia: Banco Itaú, 
Agência: 1604, Conta Corrente nº 01777-0

Colaborações e doações
são sempre bem-vindas! 

Conta da Paróquia: Banco Itaú, 
Agência: 1604, Conta Corrente nº 01777-0

FOI INICIADA A REFORMA DO TELHADO
DO CENTRO PASTORAL DA PARÓQUIA.
FOI INICIADA A REFORMA DO TELHADO
DO CENTRO PASTORAL DA PARÓQUIA.

MISSA DO DIA DE NATAL NA CAPELA
BEATO JOÃO PAULO II. DIA 25 DE 
DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA,
ÀS 19H. Venha você também participar desta
celebração e sinta como é bom ser um missionário
de Jesus dando continuidade a esse projeto de amor,
ajudando nas parcelas da compra dos terrenos da
capela. Venha conferir o novo espaço de oração,
                       pegue seu carnê na Secretaria Paroquial
                       ou faça uma doação espontânea:
                       Paróquia Nossa Senhora do Rosário 
                       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.
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