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Podes rezar. Talvez já não rezes desde que eras 
pequeno. Talvez a oração ainda te seja totalmente 
estranha. Ou talvez te tenham dito que é difícil rezar 
ou que isso também não serve para nada. Mas tudo 
isso não te deve impedir de rezar. Dá um pequeno 
passo. Podes rezar. Aquele a quem tu podes rezar e 
que quer falar contigo, conhece a ti, pois Ele está 
muito próximo de ti. Conhece-te melhor do que tu 
mesmo. Jesus é o Deus encarnado. E já quando veio 
ao mundo decidiu habitar no teu coração. É aí que 
Ele espera por ti. É aí que Ele quer ser procurado e 
encontrado. É aí que Ele quer falar contigo e te ouvir. 
Podes confiar-Lhe toda a tua vida, com tudo de bom 
e de mau, com a tua alegria e com a tua dor. Rezar é 
confiar tudo a Deus. Rezar é ficar em silêncio e 
escutar. É deixar que Ele entre na tua vida diária, no 
teu corpo e nos teus pensamentos. Deus já deu o 
grande passo em direção a ti. O caminho da oração 
começa para ti apenas com um pequeno passo. 
Convidamos a ti a caminhar até Ele. A cada mês 
indicaremos uma oração para ajudar nesse 
caminho. Bom diálogo com Deus!

Orações para RezarOrações para Rezar

36 - R: Não. A Trindade de Deus é um mistério. 
Só através de Jesus é que a  descobrimos. O 
ser humano, com as capacidades da sua 
razão, não consegue atingir Deus. Ele 
reconhece, apesar disso, o modo de 
compreender racionalmente este mistério 
ao aceitar a Revelação de Deus em Jesus 
Cristo. Se Deus fosse só e solitário, não 
poderia amar desde toda a eternidade. 
Iluminados por Jesus, encontramos sinais da 
Trindade de Deus já no Antigo Testamento 
(por exemplo em Gn 1,2; 18,2; 2Sm 23,2) e até 
em toda a Criação.
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 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 não desanimar jamais
diante das provas da
vida. Acolhei  a nossa
súplica  em nome 
de Jesus, Vosso filho 
e Nosso Senhor. 
Amém!
 

Gostaria de encontrar-me com cada um de vocês, em
todos os lugares da terra, para abençoar-vos em
nome do Senhor Jesus, que passou «fazendo o bem 
e curando os enfermos» (At 10,38). Gostaria de estar
junto a vocês para consolar nas dificuldades, 
sustentar a coragem, alimentar a esperança, para que
cada um também saiba fazer de si um dom de amor
a Cristo para o bem da Igreja e do mundo.   
(Mensagem para o ll Encontro dos Enfermos)
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A nossa Paróquia 
   é uma boa... 
A nossa Paróquia 
   é uma boa... 

Talita Moura          Talita Moura          

 ... Porque nos une a 
 Jesus e porque estamos
 na casa de Deus.
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Catequese Infantil 

e Adulto
Catequese Infantil 

e Adulto

HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES:HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES:  De 2ª à 6ª feira, das 16h às 18h  -  Domingo, das 11h às 12h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Xerox da certidão de nascimento ou RG. Xerox da 
                                                       certidão do batismo.

PRÉ-CATEQUESE: CATEQUESE:
PERSEVERANÇA:

CRISMA: 

PRÉ-CATEQUESE: CATEQUESE:
PERSEVERANÇA:

CRISMA:

 De 06 a 09 anos  -    A partir de 10 anos ou  cursando o 5º 
ano (4ª série)  -   Todos  os que já  fizeram a  1ª Eucaristia  até 15 anos.

 Para jovens, adultos e idosos; idade a partir de 15 anos.

 De 06 a 09 anos  -    A partir de 10 anos ou  cursando o 5º 
ano (4ª série)  -   Todos  os que já  fizeram a  1ª Eucaristia  até 15 anos.

 Para jovens, adultos e idosos; idade a partir de 15 anos.

«Em 2006 passava por vários questionamentos em 
relação à minha vida profissional e pessoal, algo 
faltava, algo que eu mesma não conseguia identificar. 
Foi assim que comecei a frequentar a Pompéia e foi 
crescendo em mim a vontade de fazer parte da 
comunidade e trabalhar em favor dela. Em 2008 
entrei  na Pastoral da Liturgia e depois na Pastoral dos 
Leitores. Hoje, voltei à Liturgia. Amo receber os fiéis e 
participar da comunidade. Todos os domingos junto 
com minha mãe, Ezilda Duarte, que faz parte da 
Pastoral da Acolhida, vamos «trabalhar» em favor da 
Igreja de Jesus. Tornei-me uma pessoa mais feliz 
seguindo Jesus, porém ainda tenho muito a 
aprender, mas com fé em DEUS persevero todos os 
dias para seguir na porta estreita, no caminho de 
Jesus.»                                                      Sabrina Duarte 
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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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Com a Sagrada Família queremos também nós
crescermos como construtores da paz e promovermos

 uma cultura da vida e do amor!
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 uma cultura da vida e do amor!

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

O Dízimo é testemunho. Ao contribuir com o dízimo 
faço isso não para aparecer, para ser elogiado, ou 
para que olhem para mim como se eu fosse mais 
«santo» do que eles. Mas, sendo dizimista, mostro 

que os outros também podem ser 
dizimistas, levando ânimo a toda a 
c o m u n i d a d e ,  i n c e n t i v a n d o - a  a  
evangelizar pela partilha consciente e 
generosa. Senhor acolhe o meu dízimo 
mensal, fruto de minha vivência da fé. 

 «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  -  1794,6 kg                       SAÍDA  -  80 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE JANEIRO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE JANEIRO DE 2014

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS
02/02 - Festa da Apresentação
              do Senhor 

 

              

              São Brás com bênção
              da garganta              

 - Santa Águeda
- São Paulo e santos

              mártires
 - 1ª Sexta - Sagrado Coração de Jesus
 - Santa Bakhita e Santa Escolástica
 - São Cirilo e São Metódio
 - Sete santos fundadores dos Servitas
 - São José
 - São Frei Galvão

           

          

 

02/02 - Festa da Apresentação
              do Senhor 

              

03/02

05
06

07/02
10/02
14/02
17/02
19/02
26/02

 - Santo Expedito e 
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JOVEM

DA
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Inscrições abertas da Orquestra Jovem da Paróquia. 
Informações na Secretaria Paroquial com a 

Coordenadora Dalva, para crianças de 08 a 16 anos.

Parabéns aos Novos Ministros da Sagrada Comunhão 
em nossa Paróquia! É bom servir!

Parabéns aos Novos Coroinhas da Paróquia: 
Victor, Felipe e Pedro!

NOVOS COROINHAS E NOVOS 
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS 

DA SAGRADA COMUNHÃO.
2014/2015 

Chá daChá da

 Pompéia Pompéia
Terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 15hTerça-feira, dia 11 de fevereiro, às 15h

EVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Em favor da Capela do Beato João Paulo ll


