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OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES
HISTÓRIA DE SÃO JUDAS TADEU - São Judas Tadeu foi 
um apóstolo de Cristo. Era primo de Jesus. Sua mãe 
Maria era prima de Maria Santíssima e o pai Alfeu era 
irmão de São José. A pregação e o testemunho de 
Judas Tadeu impressionava os pagãos que se 
convertiam. Nasceu em Caná de Galiléia, na Palestina. 
Era irmão de Thiago, José, Simão e Maria Salomé. É 
um dos doze citados nominalmente por Mateus e 
Marcos, em seus Evangelhos, e um dos mais 
fervorosos do grupo. Depois da ascensão de Jesus, 
iniciou a pregação de sua fé no meio dos maiores 
sofrimentos e perseguições, pela Galiléia. Depois 
viajou para a Samaria divulgando o Evangelho. Em 
seguida passou evangelizando pela Mesopotâmia, 
Edessa, Arábia e Síria. Destacou-se na 
Armênia, Síria e Norte da Pérsia. Na 
Mesopotâmia ganhou a companhia do
apóstolo Simão, o Zelota. Segundo relata
São Jerônimo, ambos foram martirizados
cruelmente quando estavam na Pérsia, 
mortos a golpes de machado, por se 
recusarem a prestar culto à deusa
Diana. Assim, na igreja ocidental, os
dois santos são celebrados juntos 
em 28 de outubro. São Judas é
invocado como advogado
das causas desesperadas e dos 
momentos de angústia.
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Papa	FranciscoPapa	FranciscoPapa	Francisco

É uma organização de 
c i d a d ã o s  l i v r e s ,  
conscientes e  at ivos 
dedicada à defesa da 
dignidade e dos direitos da 
pessoa humana. Acesse e 
veja vídeos, documentos e 
projetos que tramitam no 
congresso Nacional.

ACESSE O  SITE ACESSE O  SITE 
www.biopolitica.com.brwww.biopolitica.com.br
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«Nos conhecemos no grupo de jovens da Igreja do 
Bom Pastor (JAREC - Jovens Amigos Reunidos Em 
Cristo) em janeiro de 2007. Após poucos meses, 
começamos a namorar. Frequento a comunidade 
desde que nasci. Também faço parte do grupo que 
toca nas missas. A Daniele ingressou na comunidade 
através do grupo de jovens (JAREC), no qual poucos 
anos depois, também foi integrante da coordenação. 
Atualmente faz parte do Ministério da Palavra da 
Capela Bom Pastor. Estamos nos preparando para 
casar e acreditamos que a vivência em comunidade 
ajudou-nos a fortalecer nossos caminhos em Cristo e 
a amadurecer o nosso sim ao matrimônio e a 
construção de uma família»

Pedro Henrique T. Soares e Daniele Lemos Vazquez

PRÉ-CATEQUESE: de 6 a 9 anos

PERSEVERANÇA: todos os que já fizeram a 1ª Eucaristia até 15 anos

CATEQUESE: a partir de 10 anos ou cursando o 5º ano (4ª série)

INSCRIÇÕES: DE 02 A 23 DE FEVEREIROINSCRIÇÕES: DE 02 A 23 DE FEVEREIROINSCRIÇÕES: DE 02 A 23 DE FEVEREIRO
  HORÁRIOS: de 2ª a 6 ª feira, das 16h às 18h.

  Domingos, das 11h às 12h.
MAIORES INFORMAÇÕES NA SECRETARIA

PAROQUIAL - FONE: 3251-7191

CCaatteeqquueesseeCatequese Infantil Infantil Infantil 
A Pastoral da Catequese conta hoje com um grupo de 243 
crianças, sendo 108  que irão fazer a primeira Eucaristia - a 
primeira turma será dia 01/02/2015 e a segunda turma será 
dia 08/02/2015 - 117 irão para a segunda etapa e 18 na pré-
catequese. Ainda temos 78 adultos e jovens, que em sua 
totalidade receberão o Crisma no dia 06/03/2015. 
A Pastoral é formada por 23 catequistas e uma 
coordenadora - Mirian de Lourdes Lopes Costa. É na 
catequese que começamos a entender nossa verdadeira fé 
em Deus e a doutrina cristã que nossos pais nos ensinam. 
Catequese é ver os primeiros passos da caminhada de todos 
na vida com Deus e também um futuro com belos frutos de 
amor ao lado do Pai, de Jesus e de nossa mãe Maria.

Aos 18 de fevereiro iniciaremos o tempo penitencial da 
QUARESMA com a celebração da quarta-feira de CINZAS. 
Aos que receberem as cinzas será dito «convertei-vos e 
crede no Evangelho», pois esse tempo que nos prepara 
para a Páscoa nos convida à conversão para Cristo, de 
modo que rejeitemos o pecado. Segundo antiquíssima 
tradição da Mãe Igreja e conforme suas leis o católico 
deve observar o seguinte:
1- Em todo período quaresmal fazer penitência;
2- Em todas as sextas-feiras, a partir dos 14 anos de idade, 
abster-se de CARNE vermelha (isso também vale para 
toda sexta-feira do ano);
3- Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a partir 
dos 18 anos e até os 60 anos de idade, abster-se de carne 
vermelha e fazer JEJUM. É bom lembrar que seria inútil 
abster-se de algum alimento e não se abster do 
PECADO. 

“É importante que os esposos adquiram o 
sentido claro da dignidade da sua vocação, 
saibam que foram chamados por Deus para 
atingir também o amor divino através do amor 
humano, que foram escolhidos, desde a 
eternidade, para cooperar com o poder 
criador de Deus, pela procriação e depois pela 
educação dos filhos, que o Senhor lhes pede 
que façam, do seu lar e de toda a sua vida 
familiar, um testemunho de todas as virtudes 
cristãs”

São José Maria Escrivá

CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO

DEVERES FAMILIAR
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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 São 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

444

MISSAS ESPECIAISNo	Dízimo,	o	importante	não	é	dar	
mais 	 ou	 menos, 	 e 	 s im	 dar 	
exatamente	 o	 que	 se	 pode. Senhor 
acolhe o meu dízimo mensal, fruto de 
minha consciência missionária. 

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 09 de fevereiro, às 20hSegunda-feira, dia 09 de fevereiro, às 20hSegunda-feira, dia 09 de fevereiro, às 20h
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Lucas 2: 34-35Lucas 2: 34-35Lucas 2: 34-35

02/02 - FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR02/02 - FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
02/0202/02 - Santo Expedito - Santo Expedito

11/02 - DIA MUNDIAL DOS ENFERMOS11/02 - DIA MUNDIAL DOS ENFERMOS
18/0218/02 - QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Missas: - QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Missas:
              Igreja da Pompéia, às 17h              Igreja da Pompéia, às 17h
              Capela São João Paulo ll, às 19h              Capela São João Paulo ll, às 19h

 - Capela Bom Pastor, às 19h30 - Capela Bom Pastor, às 19h3019/0219/02

                            

02/02 - FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
02/02 - Santo Expedito

- São Brás (com bênção04/02 
              da garganta)

 - Santa Águeda05/02
 - Liturgia das Horas05/02

              Vésperas Solenes com Bênção do 
              Santíssimo às 16 horas              

 - São Paulo Miki e companheiros mártires06/02
 - Sagrado coração de Jesus06/02
 - Missa de Nossa Senhora de Nazaré,08/02

              às 10 horas
 - Santa Bakhita09/02
- Nossa Senhora de Lourdes11/02 

11/02 - DIA MUNDIAL DOS ENFERMOS
18/02 - QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Missas:
              Igreja da Pompéia, às 17h
              Capela São João Paulo ll, às 19h

 - Capela Bom Pastor, às 19h3019/02
 - São José19/02
 - São Frei Galvão25/02

          

              

           

          

 

CURSOS GRATUÍTOS
NO PROJETO DOM BOSCO
PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM.

 «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  -  1839,85 kg                       SAÍDA  -  87 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE JANEIRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE JANEIRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE JANEIRO DE 2015

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

Chá da CapelaChá da Capela
São João Paulo llSão João Paulo ll

Chá da Capela
São João Paulo ll

Terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 15hTerça-feira, dia 10 de fevereiro, às 15hTerça-feira, dia 10 de fevereiro, às 15h

CAPELA  
SÃO JOÃO 
PAULO II.
Participe da santa missa todas as 4ª feiras, às 19h. Você 
ainda pode rezar o terço diariamente, às 18h.
Continue participando desse projeto de amor. Pegue seu 
carnê na Secretaria Paroquial ou faça uma doação: 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, Banco 
Itaú, Agência 1604, Conta corrente nº 01777-0.

Seja um aluno ou um voluntário do      Seja um aluno ou um voluntário do      
        Projeto Dom Bosco!        Projeto Dom Bosco!

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

      INÍCIO DAS AULAS    

          Dia 23 de Fevereiro de 2015
Seja um aluno ou um voluntário do      
        Projeto Dom Bosco!
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