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Orações para RezarOrações para Rezar
 
 Tomai, Senhor, e recebei toda a minha 
liberdade, a minha memória e o meu 
entendimento, toda a minha vontade e tudo 
o que possuo, vós  me destes, a vós o restituo.
Tudo é vosso, disponde. Pela vossa vontade, 
dai-me apenas, Senhor o vosso amor e graça, 
que isso me basta. Amém. 
 (Santo Inácio de Loiola)

Tomai, Senhor
Olha com amor, ó Virgem Maria, Os pobres, os 
sofredores, os jovens, esperança do amanhã. Esteja 
maternalmente próxima a todas as pessoas, as 
famílias e as nações. Socorre o povo cristão na sua 
luta contra o mal. Ó clemente, ó piedosa, ó doce 
Virgem Maria!            (Homilia, 16 de julho de 1998)

            NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II
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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!
               

dito 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 ser 
fortes na luta contra
o mal. Acolhei  a 
nossa súplica  em 
nome de Jesus, Vosso
filho e Nosso Senhor. 
Amém!
 

Ben m, 

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

Giovanna Batista        Giovanna Batista        

 ... Para conhecermos
     melhor Jesus.

37- R: Veneramos Deus, antes de mais, por ser Pai, porque Ele é o Criador e Se encarrega das Suas 
criaturas cheio de amor. Além disso, Jesus, o Filho de Deus, ensinou-nos a considerar o Seu Pai como 
nosso Pai, e a abordá-lO mesmo com «Pai nosso». Diversas religiões pré-cristãs conheciam já o título divino de 
«Pai» (Dt 32,6; Ml 2,10); o pai e a mãe representam, na experiência humana, a origem e a autoridade, a proteção e o 
sustento. Jesus mostrou-nos como Deus é realmente Pai: «Quem Me vê, vê o Pai.» (Jo 14,9) Na parábola do filho pródigo 
(Lc 15,11-32), Jesus toca no profundo desejo humano de um Pai misericordioso.
A lembrança deste Pai ilumina a mais profunda identidade do ser humano: donde vimos, quem somos e quão grande é a 
nossa dignidade. Nós viemos naturalmente dos nossos pais e somos seus filhos; porém, nós viemos de Deus, que nos 
criou à Sua imagem e nos chamou a sermos Seus filhos. Por isso, não é o acaso ou concorrência do destino que se encontra 
na origem de cada ser humano, mas um plano do amor divino. Isto nos revelou Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus e 
homem perfeito. Ele sabia de onde vinha e de onde viemos nós todos: do amor do Seu Pai e de nosso Pai.

DE QUE MODO DEUS É «PAI»?DE QUE MODO DEUS É «PAI»?
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«Participo da comunidade da Paróquia há mais 
de 10 anos. Estava meio afastada da igreja, 
frequentando esporadicamente e quando minha 
filha começou a ir às missas, passei a ir com ela e 
não deixei mais de frequentar.  Em 2009 fui 
convidada para participar da Pastoral da Liturgia 
e colaborei durante os anos de 2009 e 2010. Em 
2011 e 2012 fui convidada para ser Ministra 
Extraordinária da Sagrada Comunhão. Desde 
então, percebi cada vez mais a importância para a 
nossa família da presença de Jesus Cristo e de 
Nossa Senhora. Sou grata a Deus por todas as 
bênçãos recebidas» Cristina Azevedo Pierry
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OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDAOFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA
Oficina de Oração e Vida
é um método prático
para aprender a orar,
de uma maneira ordenada,
e entrar numa relação 
pessoal e íntima com o Senhor, 
na Fé e no Amor.
Novos grupos iniciaram
dia 19 de fevereiro
e os encontros são
no período da tarde
ou da noite.
 
Elzira Salgado de Lima,
guia das Oficinas de Oração
e Vida em nossa Paróquia
desde 1999
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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
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«A saudação do
Arcanjo

foi acolhida
na escuta

por quem na fé
procurava

o Verbo
nas Escrituras»
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procurava

o Verbo
nas Escrituras»

05/03 - Quarta-feira de Cinzas
06/03 - Missa no Bom Pastor com distribuição
              de Cinzas

 

13/03 - 1º Aniversário da 
              eleição do Santo
              Padre, Papa Francisco, 
              como pastor da 
              Santa Igreja

              

03/03

07

07
10/03

19/03
26/03

 - Santo Expedito  

- Santa Perpétua e Santa Felicidade
              mártires

 - Santa Bakhita 

 - São José
 - São Frei Galvão

           

          

 

05/03 - Quarta-feira de Cinzas
06/03 - Missa no Bom Pastor com distribuição
              de Cinzas

13/03 - 1º Aniversário da 
              eleição do Santo
              Padre, Papa Francisco, 
              como pastor da 
              Santa Igreja

/03

/03

 

 - Sagrado Coração de Jesus

              

PADRE FERNANDO GROSS É O  NOVO
REITOR DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Dom Jacyr Francisco Braido nomeou Reitor e Formador 
do Seminário Diocesano São José, Padre Fernando Gross, 
então vigário paroquial na Paróquia da Pompéia de 
Santos. Agradecemos ao nosso querido Padre Fernando, 
todo empenho e dedicação à nossa comunidade. 

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

 «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  -  1368,5 kg                       SAÍDA  -  70 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

«O Dízimo é um ato 
de amor e um gesto 
de partilha»
Senhor acolhe o meu dízimo 
mensal, fruto de minha 
vivência da fé. 

Parabéns às Catequistas 
pelos catequisandos, que
receberam a 1ª Eucaristia 
nos dias 9 e 16 de fevereiro.
Uma celebração belíssima
ao som da canção «Chegou
o dia da querida Festa». 
A emoção tomou conta de
muitas pessoas presentes, 
em especial Sra. Ilma (foto),
que receberam a 
1ª Eucaristia há 60 anos 
atrás, ao som da mesma
canção.
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PASTORAL DA ASSOCIAÇÃO DE 

Procuramos  ler, ouvir e meditar a Palavra 
de Deus, e rezar, tendo sempre em vista a 
figura de São José, seu exemplo, sua 
missão junto a Jesus e Maria e à Igreja.

Participe dos festejos do próximo dia 19 
de março e das reuniões todo dia 19 de 
cada mês, às 15h30.

SÃO JOSÉSÃO JOSÉ


