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Editorial

Precildo Azevedo e Cleusa da Silva Azevedo moravam em
São Vicente e frequentavam as missas da Igreja Jesus
Crucificado. Atuavam no EAC, na Equipe de Noivos e no ECC,
quando Priscila e Poliane, filhas do casal, come aram a
frequentar as missas na Igreja da Pomp ia, junto com o
atual marido de Priscila, Diego, que morava no bairro. O
entusiasmo das filhas ao contarem sobre as celebra ões na
nossa par quia fez com que os dois e o filho Precildo Junior,
que era coroinha na igreja de São Vicente, frequentassem
esporadicamente nossas missas. Alguns meses depois
tornaram-se frequentadores ass duos das missas das 19h30
e Junior passou a ser coroinha na Igreja da Pomp ia. J são
passados quase dez anos desde a primeira vez que vieram à
nossa par quia e at hoje participam de algumas pastorais.
Em 2007/2008 foram Ministros Extraordin rios da Sagrada
Comunhão e atualmente fazem parte das Equipes de Nossa
Senhora e de Leitores. Cleusa ainda atua na Equipe de
Acolhida e da Pastoral Vocacional e Junior passou a ser
coordenador dos coroinhas.
Dizem que procuram colocar amor em tudo o que fazem
pois assim que pautaram suas vidas na cria ão dos três
filhos, plantando neles a semente da f e do amor ao
pr ximo.
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Desta nova cultura da comunicação derivam muitos
benefícios: as famílias podem permanecer em contato
apesar de separadas por enormes distâncias, os
estudantes e os investigadores têm um acesso mais fácil
e imediato aos documentos, às fontes e às descobertas
científicas e podem, por conseguinte trabalhar em
equipe a partir de lugares diversos; além disso a natureza
interativa dos novos “media” facilita formas mais
dinâmicas de aprendizagem e comunicação que
contribuem para o progresso social.
Este desejo de comunicação e amizade está radicado na
nossa própria natureza de seres humanos, não se
podendo compreender adequadamente só como
resposta às inovações tecnológicas. À luz da mensagem
bíblica, aquele deve antes ser lido como reflexo da nossa
participação no amor comunicativo e unificante de Deus,
que quer fazer da humanidade inteira uma única família.
Quando sentimos a necessidade de nos aproximar das
outras pessoas, quando queremos conhecê-las melhor e
dar-nos a conhecer, estamos respondendo à vocação de
Deus, uma vocação que está gravada na nossa natureza
de seres criados à imagem e semelhança de Deus,

Com os meios de Comunicação Social temos a
capacidade de favorecer o contato entre as pessoas, mas
também a qualidade dos conteúdos que aquelas são
chamadas a pôr em circulação. Desejo, portanto,
encorajar todas as pessoas de boa vontade, ativas no
mundo emergente da comunicação digital, a que se
empenhem na

Quero concluir esta mensagem dirigindo-me
especialmente aos jovens católicos, para os exortar a
levarem para o mundo digital o testemunho da sua fé.
Caríssimos, comprometei-vos a introduzir na cultura
deste novo ambiente comunicador e informativo os
valores sobre os quais assenta a vossa vida.
O coração humano anseia por um mundo onde reine o
amor, onde os dons sejam compartilhados, onde se
construa a unidade, onde a liberdade encontre o seu
significado na verdade e onde a identidade de cada um se
realize numa respeitosa comunhão. A estas expectativas
pode dar resposta a fé: sede os seus arautos! Sabei que o
Papa vos acompanha com a sua oração e a sua benção.

o Deus

da comunicação e da comunhão.

promoção de uma cultura do respeito, do

diálogo, da amizade.

Papa Bento XVI
Vaticano, 24 de Janeiro - dia de São Francisco de Sales.de 2009

Em nossa Paróquia nas paredes laterais da Igreja estão
retratados em belos vitrais os 12 apóstolos de Jesus, que
simbolizam as 12 colunas da Igreja fundada pelo Cristo
Senhor.

VocêVocê Sabia...Sabia...
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Coroinha: Palavra que vem do latim e
significa “menino do coro”. A origem
d e s t e t e r m o v e m d a a n t i ga
celebra o da Santa Missa, em que
partes do ritual eram cantadas em
coro. Ocasionalmente, alguns dos
meninos do coro eram solicitados
para auxiliar os padres no altar, donde
lhes foi dado o nome .
Estes têm a fun ão de ajudar na
liturgia da celebra ão eucar stica,
tornando-a mais bonita e solene. Os
coroinhas têm que demonstrar muito
amor e carinho para o aux lio na Santa
Missa, sempre alegres e dispostos a
ajudar a Jesus Cristo que se faz

presente no mist rio Eucar stico.
Nossa par quia consta com 60
coroinhas, e nas manhãs de sábado
acontece o curso para a investidura de
novos integrantes para essa bonita
pastoral. Tamb m neste mesmo dia,
utilizamos a quadra de esportes para
jogar futebol.
Convidamos as crian as e aos jovens
que se interessarem a participar de
nossa Pastoral dos Coroinhas a
procurar a Secretaria Paroquial
deixando o nome e o telefone para
contato. Participe você tamb m desta
maravilhosa equipe de colaboradores
de nossa paróquia.
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Precildo Júnior

A Fé Oferece - II parteA Fé Oferece - II parte
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Filhos de Deus
A força para vivermos como
Filhos de Deus

O céu e a terra desaparecerão, mas as

minhas palavras não desaparecerão.
(Mc 13,31)

Morrendo, Cristo destruiu a morte,
e ressuscitando, deu-nos a vida.

(Prefácio pascal)

Jacopo Torriti,

(século XIII)

Cruz ornada com medalhão do Batismo
de Jesus

Obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua Igreja.

Ela implica uma participação consciente, ativa e frutosa de

todos. (CIC 1071)

Milton Glaser, (1959)Cabeça de Cristo

Pastoral dos Coroinhas
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Missas Especiais
06 de Julho

08 de Julho

13 de Julho

20 de Julho

29 de Julho

- Sto. Expedito
- Sta. Bakhita
- São Camilo e Unção dos Enfermos
- São José
- São Frei Galvão
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Venha ser Vicentino,
conhecer nosso
trabalho.
Os Vicentinos se reúnem
em nossa Paróquia nos
seguintes dias:

5ª feira às 17h50

3ª feira às 20h

3ª feira também, às 20h
Telefone para contato
3233-3228 - Sr. Antonio

Conferência Sta. Edwiges

Conferência São Roque

Conferência Na. Sra. de

Lourdes

“Vai, e também tu, faze
o mesmo” (Lc 10,37)

“Vai, e também tu, faze
o mesmo” (Lc 10,37)

Reformas em Nossa Paróquia

Eventos

Sexta, 10 de Julho, às 20h30
Noite da Pizza

Segunda a Sexta-feira
Sábados

das 7h30 às 19h30
das 7h30 às 11h30 e das 15h às 19h

Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:2.000 exemplares

Jornalista responsável:
Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)

pompeianoticia@gmail.com
Sugestões / Colaborações

www.paroquiadapompeia.com.br

NOVO

Arraial da Pompéia

O Arraial da Pompéia foi animado com direito a
quadrilha e um inesquecível caracol da Catequista
Silene!

Secretaria

Expediente

Festa Junina do Bom Pastor
Sábado, 11 de Julho, às 20h30
Domingo, 12 de Julho,
às 20h30

Em junho as reformas da Par quia tamb m chegaram at
o nivelamento do chão para facilitar o acesso a mais
pessoas portadoras de necessidades especiais e tamb m
recome aram as pinturas do teto da Capela do
Sant ssimo pelo pintor Roberto. Agradecemos mais uma
vez a generosidade e a const ncia das colabora ões
mensais. Adquirir novos carnês do Colaborador ou novas
adesões como dizimistas podem ser feitas na Secretaria
Paroquial. Outras possibilidades de ajuda podem ser
feitas como doa ões atrav s do

ó é é

é
ç

í
â ç

ç é Banco Itaú, Agência 1604

Conta corrente nº 01777-0, em nome da Paróquia Na.

Sra. do Rosário de Pompéia.

Coordenadora Rosana

Parabéns!

Ganhadora da Super
Cafeteira Moderna no
último Chá da Reforma,
dia 16 de junho.

Site da Paróquia

São Vicente de Paulo


