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35 -  R: Cremos num Deus em trê pessoas. 
«Deus não é solidão, mas perfeita 
comunhão».
Os cristãos não adoram três deuses diferentes, 
mas um único Ser que desabrocha em três, 
permanecendo, contudo, um. Que Deus seja 
trinitário nós o sabemos pelo próprio Jesus 
Cristo: Ele, o Filho, fala do Seu Pai que está no 
Céu: «Eu e o Pai somos um» (Jo 10,30). Ele ora 
ao Pai e nos concede o Espírito Santo, que é o 
amor do Pai e do Filho. Por isso somos 
batizados. «em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo».

CREMOS NUM DEUS
 OU EM TRÊS DEUSES?

CREMOS NUM DEUS
 OU EM TRÊS DEUSES?

CONCLUSÃO VIA LUCIS PARA A FAMÍLIACONCLUSÃO VIA LUCIS PARA A FAMÍLIA

Maria Correa          Maria Correa          

A nossa Paróquia 
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             NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II

7ºDia -

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!
                   

Bendito sois Vós, Pai bo  
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 acreditar
sempre no cumprimento da
vossa Palavra. Acolhei  a nossa
súplica  em nome de Jesus, Vosso filho e Nosso Senhor. Amém!
 

Vocês serão abençoados junto a Maria, que acreditou
no cumprimento das palavras que lhe foram dirigidas
pelo  SENHOR. Vocês  serão  abençoados! Que o sinal
de  uma  Mulher  vestida de Sol  caminhe com  vocês,
com  cada um e com cada  uma, ao longo de todas as
estradas   de    vida.   Que      conduza    vocês    até   o 
cumprimento em Deus da vossa adoção de  filhos em
Cristo. Verdadeiramente,  grandes  coisas  o  SENHOR
realizou em vocês!   
(Homilia, 1 sto de 1991)5 de Ago

m,

  ... Para conhecermos Jesus e
 termos um futuro melhor com
o filho de Maria.

No dia do seu matrimônio o casal decide viver como reflexo 
do amor de Cristo, Esposo da Igreja Esposa. Amor 
comprovado no mistério da oferta da vida do Senhor e 
continuado no mistério da sua Ressurreição. Percorremos 
nessas estações o itinerário glorioso da descoberta do 
Amor que vence a morte. É a força para prosseguir na vida 
conjugal e familiar. O amor humano, belo mas frágil, com 
a força da ressurreição pode vencer todo tipo de morte.
- Para confirmar o seu propósito de vida, vocês querem 
renovar as promessas batismais e o seu «sim» de esposos?
Casal: Sim, queremos. -Vocês crêem em Deus, Pai 
Onipotente, Criador do céu e da terra?
Casal: Sim, cremos. - Vocês crêem em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, morreu e 
ressuscitou dos mortos para ser o Vivente?
Casal: Sim, cremos. - Vocês crêem no Espírito Santo, na Santa 
Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna?
Casal: Sim, cremos. - Vocês querem renovar o empenho da 
aliança do Matrimônio como um itinerário pascal de esforço, 
de fidelidade constante, criativo, festivo e alegre como 
serviço à vida?
Casal: Sim, queremos. - Vocês querem se esforçar na 
educação como formação integral e evangélica dos filhos e 
sobrinhos?
Casal: Sim, queremos. - Vocês querem confiar a sua vida ao 
Senhor da vida pelas mãos de Maria, a Mãe do Ressuscitado, e 
assim permanecerem disponíveis a trabalhar na Igreja para o 
Reino de justiça e de amor?
Casal: Sim, queremos. - A esperança nos ensina a confiarmos 
na fidelidade e na misericórdia do Senhor, Invoquemos, 
portanto, a plenitude das bênçãos do Ressuscitado que 
derrama o Espírito Santo de luz e de paz. E a bênção de Deus 
Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e nossa família toda 
e permaneça para sempre! E possamos juntos levar a todos a 
alegria e a paz do Cristo Ressuscitado a toda criatura. Amém,                

          Aleluia!
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PROJETO DOM BOSCOPROJETO DOM BOSCO

CURSOS:

INSCRIÇÕES:

INÍCIO DAS AULAS: Dia 17 de Fevereiro de 2014.

 Informática, Espanhol, Inglês, Francês, Esperanto, Violão, 
Teclado, Yoga, Pintura em Tela, Futsal, Caderno Decorado, Artesanato, 
Reforço Escolar, Alfabetização de Adultos (Curso Informal).

 Sempre aos sábados das 9h às 11h, dias 04, 11 e 18 de 
Janeiro de 2014, na Secretaria Paroquial, com a coordenadora Rosa.

 

CURSOS GRATUÍTOS PARA TODAS AS IDADES«Cresci neste bairro e a Paróquia da Pompéia sempre 
fez parte da minha vida. Participei da catequese e aqui 
fiz a Primeira Comunhão. Hoje, junto com minha 
família, é muito bom continuar fazendo parte da 
Paróquia.  Começamos a  frequentar  mais  
efetivamente, quando nossa filha Barbara começou 
na catequese e depois da Primeira Eucaristia ela 
continua  frequentando  conosco as missas de 
domingo, onde faço parte da Liturgia. Meu marido 
participa do terço dos homens e procuramos, através 
de nossas atitudes, transmitir para nossa filha os 
verdadeiros valores da vida: a fé, o amor, a união, a 
solidariedade, a gratidão e a perseverança. Peço 
sempre a Nossa Senhora, que interceda por nossa 
família junto a seu filho Jesus, para que nos proteja e 
nos conduza no caminho correto.»    
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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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 «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  -  1592,5 kg                       SAÍDA  -  95 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

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

Na escola de Maria, 
também nós queremos aprender a nos tornar

 atentos e dóceis discípulos missionários
 do Senhor Jesus!

Na escola de Maria, 
também nós queremos aprender a nos tornar

 atentos e dóceis discípulos missionários
 do Senhor Jesus!
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MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS
05/01 - EPIFANIA DO SENHOR 

12/01 - BATISMO DO SENHOR

stião

              

            
 

 - Santo Antão
 - São Fabiano, São Seba

              e São José
 - São Vicente Mártir
 - São Francisco de Sales
 - São Frei Galvão
 - São João Bosco

           

          

 

05/01 - EPIFANIA DO SENHOR 

              

06/01
08
12/01 - BATISMO DO SENHOR
17/01
20

22/01
24/01
29/01
31/01

 - Santo Expedito  
 - Santa Bakhita

stião

/01

/01

O Dízimo é evangelização. Esta é a finalidade 
essencial que dá sentido ao dízimo: anunciar o  
Evangelho. Pelo dízimo são adquiridos subsídios e 
contratadas pessoas que, agindo em unidade com a 
comunidade, fazem com que todos nós cumpramos 

a ordem de Jesus de evangelizar. Senhor 
acolhe o meu dízimo mensal, fruto de 
minha consciência missionária. 

CAPELA  BEATO JOÃO PAULO II.

ompéia, 

, às 18h.

Estamos iniciando um novo ano. Para o projeto da capela ter 
continuidade e se tornar realidade, precisamos continuar 
contando com sua generosidade nos pagamentos e novas 
aquisições dos carnês para o pagamento 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. Se você ainda 
não conhece o novo espaço de oração, vá até a Rua Evaristo da 
Veiga, 177 e participe da missa todas as 4ª feiras às 19h. Você 
ainda pode rezar o terço diariamente, às 18h. 

Estamos iniciando um novo ano. Para o projeto da capela ter 
continuidade e se tornar realidade, precisamos continuar 
contando com sua generosidade nos pagamentos e novas 
aquisições dos carnês para o pagamento 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. Se você ainda 
não conhece o novo espaço de oração, vá até a Rua Evaristo da 
Veiga, 177 e participe da missa todas as 4ª feiras às 19h. Você 
ainda pode rezar o terço diariamente, às 18h. 
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Reforma do telhado do Centro Pastoral da 
Paróquia concluída! Obrigado por sua ajuda!

Reforma do telhado do Centro Pastoral da 
Paróquia concluída! Obrigado por sua ajuda!

Obrigado a Deus e a você também por toda ação 
pastoral realizada nesse ano! Ajude a Evangelização de 
sua Paróquia a alcançar mais pessoas ainda em 2014, 
tornando-se um Dizimista ativo na sua comunidade! 
Maiores informações na Secretaria Paroquial!

Obrigado a Deus e a você também por toda ação 
pastoral realizada nesse ano! Ajude a Evangelização de 
sua Paróquia a alcançar mais pessoas ainda em 2014, 
tornando-se um Dizimista ativo na sua comunidade! 
Maiores informações na Secretaria Paroquial!

DOAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

BALANÇO PASTORAL DA IGREJA 
DA POMPÉIA EM 2013

BALANÇO PASTORAL DA IGREJA 
DA POMPÉIA EM 2013

PROJETO DOM BOSCO 

 

Atendimento semanal a 206 
alunos e com 19 voluntários nas oficinas dos projetos.

com encontros semanais: Perseverança: 12 
crianças; Pré-Catequese: 12 crianças; Catequese Infantil 
(1ª Etapa): 105; Catequese Infantil (2ª Etapa): 99 crianças 
num total  de 228  crianças  atendidas  e  24  Catequistas;
40 jovens e adultos crismados.

 31 de estabelecimentos comerciais e 
residências; 108 orientações Matrimoniais; 261 
atendimentos para Batismo; 37 Processos Entrevistas 
para Matrimônio; 13 orientações para processos 
nulidade; 32 exéquias; 32 Casamentos e 79 Batizados; 
1464 confissões e 216000 Sagradas Comunhões nas 
Santas Missas.

 148 noivos fizeram o curso.
 foram 

270 aulas durante o ano para 30 alunos dadas por 5 
profissionais musicistas.

  5022 Sagradas Comunhões 
levadas a 93 enfermos semanalmente, por 23 ministras; 
190 confissões de enfermos e 710 unções de enfermos.

  Foram doados 17.644,20kg  
de mantimentos em 981 cestas.

CATEQUESE 

BENÇÃOS

CURSO DE NOIVOS
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DA POMPÉIA

PASTORAL DA SAÚDE

PASTORAL DA CARIDADE


