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Deus,	este	dia	e	tudo	o	que	ele	venha	me	trazer,
Foi-	me	oferecido	pelas	tuas	mãos.
Tu	és	o	caminho,	a	verdade	e	a	vida.
Tu	és	o	caminho:	quero	percorrê-lo.
Tu	és	a	verdade:	quero	vê-la.
Tu	és	a	vida:	que	venha	sobre	mim.
Sofrimento	e	frio,	felicidade	e	satisfação,	tudo	é	
bom.
Tal	como	acontece.
Que	eu	seja	piedoso!	Em	teu	nome
peregrino.	Amém.

Giovanna Pogian        Giovanna Pogian        Giovanna Pogian        

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

 ... Para termos uma ... Para termos uma
     vida de paz, amor e      vida de paz, amor e 
     muita alegria.     muita alegria.

 ... Para termos uma
     vida de paz, amor e 
     muita alegria.

Orações para RezarOrações para RezarOrações para Rezar

38- R: O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é a da mesma grandeza divina 
que o Pai e o Filho. Devemos a descoberta, em nós, da realidade de Deus à ação do Espírito Santo. 
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho (GI 4,6), para ele nos aperfeiçoar 
totalmente. O cristão encontra, no Espírito Santo, uma alegria profunda, uma paz e uma liberdade 
interiores. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o Espírito de 
adoação filial, pelo qual clamamos: «Abbá, Pai» (Rm 8,15) no Espírito Santo, que recebemos no 
Batismo e na Confirmação, podemos chamar «Pai» a Deus.

Oração do Peregrino

«Foi nesta Paróquia que nossas filhas foram batizadas  
e receberam a primeira Eucaristia. Nossa assiduidade 
e comprometimento, começou logo após  que 
fizemos o ECC( Encontro de Casais com Cristo),  em 
1996. A Goret sempre gostou de cantar e a convite do 
Honório, integrou-se na pastoral da música, na missa 
do sábado. Nessa época, logo nos engajamos em 
algumas atividades do ECC e frequentemente eramos 
convidados para participar de alguma atividade 
também na comunidade da Paróquia. Por 3 anos 
coordenamos a pastoral de noivos. Cerca de seis anos 
atrás, fui convidado para ser Ministro Extraordinário 
da Sagrada Comunhão. Recebi esse convite como um 
chamado. Atualmente, com muita alegria sirvo a esse 
ministério. Por não sermos de Santos, frequentar a 
Paróquia da Pompéia nos proporcionou criar laços de 
amizades que hoje consideramos nossos amigos. 
Nosso testemunho é que Deus é quem nos prepara. 
Portanto, servir  em qualquer uma das pastorais nos 
deixa felizes pois sentimos agraciados  e servimos  
com boa vontade e alegria».                       Goret  & Wilson

«Passei toda uma vida neste bairro e 
sempre frequentei a Igreja. Desde 
pequena via meus pais indo à igreja e lá  
fizeram grandes amigos que nos ajudaram 
nos momentos difíceis que vivemos . 
Minha mãe, falecida há 14 anos, era 
catequista da Pompéia e ainda hoje sinto o 
carinho dos que faziam parte do círculo de 
amizade dela.  Meus f i lhos  fazem 
catequese na Pompéia porque conheço e 
confio em várias pessoas que fazem parte 
dessa comunidade. Quando me sinto 
enfraquecida, entro na igreja, me ajoelho 
diante do altar do Santíssimo e lá renovo 
minhas forças! Neste bairro moro, 
trabalho e crio meus filhos e tenho certeza 
de que Nossa Senhora do Rosário de 
Pompéia está sempre iluminando a minha 
família»

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

Rose Ferreira e Família

QUEM	É	O	ESPÍRITO	SANTO?QUEM	É	O	ESPÍRITO	SANTO?QUEM	É	O	ESPÍRITO	SANTO?

																				OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES										OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES
José, o homem justo por excelência, o glorioso esposo 
de Maria e pai do Filho de Deus, é certamente um dos 
santos mais venerados pela piedade popular. Celebra-
se no dia 19 de março, sua Solenidade. Modelo de pai, 
protetor da Sagrada Família, foi escolhido por Deus 
para ser o patrono de toda a Igreja de Cristo. Seu 
nome, em hebraico, significa «Deus cumula de bens». 
No Evangelho de São Mateus vemos como foi 
dramático para esse grande homem de Deus acolher, 
misteriosa, dócil e obedientemente, a mais suprema 
das escolhas: ser pai adotivo de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Messias,o Salvador do mundo. «Quando 
acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha 
mandado e acolheu sua esposa» (Mt 1,24).
O Verbo Divino quis viver em família. Hoje
deparamos com o testemunho de José, mas, 
para que este bem maior penetrasse na sua 
vida e história, ele precisou renunciar
a si mesmo e, na fé, obedecer a Deus 
acolhendo a Virgem Maria. É o 
grande intercessor de todos nós. 
Que assim como ele, possamos ser 
dóceis à Palavra e à vontade 
do Senhor.  São José, rogai por nós!

m	que	m	que	
			cremos			cremos
m	que	
			cremos
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Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:2.000

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)

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

Pompéia	em	Notícia	91Pompéia	em	Notícia	91Pompéia	em	Notícia	91444

 «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  -  1230,5 kg                       SAÍDA  -  80 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2014
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

PompéiaPompéiaPompéia

«Se alguém tem «Se alguém tem 
Sede,Sede,

venha a mim venha a mim 
e beba»e beba»
(Jo 7.37)(Jo 7.37)

«Se alguém tem 
Sede,

venha a mim 
e beba»
(Jo 7.37)

MISSAS	ESPECIAISMISSAS	ESPECIAIS

13/04 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E13/04 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E
              DOMINGO DE RAMOS              DOMINGO DE RAMOS
                            Haverá procissão em todas as missasHaverá procissão em todas as missas
              (Favor trazer os ramos)              (Favor trazer os ramos)
17/04 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS17/04 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS
              Igreja da Pompéia e              Igreja da Pompéia e
              Bom Pastor, Missa às 19h              Bom Pastor, Missa às 19h
              (Vigília Eucarística até às 23h)              (Vigília Eucarística até às 23h)
18/04 - Sexta-feira Santa18/04 - Sexta-feira Santa
              celebração da PAIXÃO DO SENHOR              celebração da PAIXÃO DO SENHOR

               Somente na Igreja                Somente na Igreja 
               da Pompéia, às 15h               da Pompéia, às 15h
               Via Sacra às 18h e Procissão às 19h               Via Sacra às 18h e Procissão às 19h
19/04 - Sábado Santo  19/04 - Sábado Santo  
              VIGÍLIA PASCAL               VIGÍLIA PASCAL 
               Igreja da Pompéia e Igreja               Igreja da Pompéia e Igreja
               do Bom Pastor, Missa às 20h.                do Bom Pastor, Missa às 20h. 
                    TRAGA UMA VELA PARA A                     TRAGA UMA VELA PARA A 
                   CELEBRAÇÃO                   CELEBRAÇÃO

20/04 - DOMINGO DA PÁSCOA20/04 - DOMINGO DA PÁSCOA
              DO SENHOR              DO SENHOR
              Missas solenes na Igreja da              Missas solenes na Igreja da
              Pompéia às 8h, 10h, 12h              Pompéia às 8h, 10h, 12h
              e 19h30. No Bom Pastor, às 18h              e 19h30. No Bom Pastor, às 18h
30/0430/04 - São Frei Galvão   - São Frei Galvão                            

                            

04/04 - Sagrado Coração de Jesus  
 - Santo Expedito07/04
 - Santa Bakhita09/04

13/04 - INÍCIO DA SEMANA SANTA E
              DOMINGO DE RAMOS
              Haverá procissão em todas as missas
              (Favor trazer os ramos)
17/04 - CEIA DO SENHOR E LAVA-PÉS
              Igreja da Pompéia e
              Bom Pastor, Missa às 19h
              (Vigília Eucarística até às 23h)
18/04 - Sexta-feira Santa
              celebração da PAIXÃO DO SENHOR

               Somente na Igreja 
               da Pompéia, às 15h
               Via Sacra às 18h e Procissão às 19h
19/04 - Sábado Santo  
              VIGÍLIA PASCAL 
               Igreja da Pompéia e Igreja
               do Bom Pastor, Missa às 20h. 
                    TRAGA UMA VELA PARA A 
                   CELEBRAÇÃO

20/04 - DOMINGO DA PÁSCOA
              DO SENHOR
              Missas solenes na Igreja da
              Pompéia às 8h, 10h, 12h
              e 19h30. No Bom Pastor, às 18h
30/04 - São Frei Galvão               

              

           

          

 

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

Eu	te	louvo,	Senhor,	porque	
meu	dízimo	aviva	cada	dia	
minha 	 consc iência 	 de	
membro	da	comunidade.
Senhor acolhe o meu dízimo 
mensal, fruto de minha vivência
na fé.

A Pastoral do Batismo convida você, amado(a) de Deus, a 
trabalhar conosco. Atendimento Pastoral e orientação em 
2013 foram 272 e Batizados, crianças, jovens e adultos 95.

CAPELA BEATO JOÃO PAULO II

Participe você também da 

Missa na Capela Beato João

Paulo ll, na Rua Evaristo da Veiga 

nº177, dia 27 de Abril, Domingo da 

misericórdia às 17h, pela canonização 

do ex-pontífice, que ocorre na mesma 

data, com a benção da relíquia. 

Nesse mesmo Domingo, nas  missas da 

Igreja da Pompéia, haverá 

benção com a relíquia.   

PARABÉNS	AO	NOSSO	PÁROCOPARABÉNS	AO	NOSSO	PÁROCO
PE.BALDAN	PELOS	20	ANOS	DEPE.BALDAN	PELOS	20	ANOS	DE

VIDA	VIDA	
SACERDOTAL!SACERDOTAL!

PARABÉNS	AO	NOSSO	PÁROCO
PE.BALDAN	PELOS	20	ANOS	DE

VIDA	
SACERDOTAL!

Missa	celebrada	na	Capela	Beato	João	Paulo	ll.Missa	celebrada	na	Capela	Beato	João	Paulo	ll.Missa	celebrada	na	Capela	Beato	João	Paulo	ll.
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