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Mês Vocacional
Ouvir o Chamado do Senhor
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“Deixar-vos sempre transformar e renovar
 pelo Evangelho, para seguir o que é verdadeiramente

 bom e agradável a Deus.”
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O gerente de transportes Fernando Praciano Oliveira e a 
professora Eliana Maria Alves Oliveira casaram-se em 
1974, na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Após dois 
anos, nascia seu primeiro filho, Fernando, que hoje é 
dentista. Quase dez anos depois, a segunda “bênção” do 
casal – como eles próprios definem os queridos filhos – 
vinha ao mundo Fabiana, que é advogada e atualmente faz 
curso de magistrado em São Paulo.
Em 1988, Gilberto e Nida, respectivamente cunhado e 
irmã de Eliana, convidaram o casal para participar do 3º 
Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Paróquia da 
Pompéia. Desde então, a presença de Fernando e Eliana 
na paróquia tornou-se cada vez mais efetiva. Iniciaram 
seus trabalhos na Pastoral dos Noivos, como 
coordenadores, permanecendo na equipe por dois anos. 
Na mesma época, Monsenhor Benedito convidou Eliana 
para ser catequista, atividade em que permaneceu até 
2005. Além disso, o casal participa da Pastoral do Dízimo 
desde a sua formação. Em 2008, Eliana foi chamada para o 
Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão e aceitou 
o convite com muita alegria.
“Toda nossa participação na vida da igreja após o ECC foi 
muito gratificante”, explica Fernando, “pois conhecemos 
vários casais que hoje são nossos amigos. Desde então, 
crescemos muito espiritualmente e entendemos o sentido 
de viver em comunidade”. O casal sempre está presente 
nos eventos da paróquia, participando com muito carinho. 
Eles são unânimes no que diz respeito ao aprendizado de 
vida que a convivência na Igreja traz para todos: “O amor e 
a união com a comunidade são capazes de nos fazer 
crescer em todos os aspectos, seja no trabalho ou em casa, 
com nossas famílias e filhos”, completa Eliana.

Editorial

Senhor Jesus, contais comigo para mostrar 
às pessoas o vosso caminho.
Vós me pedis mais coragem para atender ao 
vosso chamado. Sei que esperais minha 
resposta. Estou aqui, Senhor, assim como 
sou. Por isso, eu também preciso de vós.
Quero que a minha vida seja para continuar a 
vossa missão de amor, de amizade e de 
perdão com os irmãos e irmãs que andam 
comigo. 
Dai-me ânimo para que eu possa ajudar a 
anunciar a fim de construir um mundo 
melhor. Se me chamais, Senhor, guiai-me em 
vosso caminho, para ser feliz e fazer os 
outros felizes.  Amém.

A Âmbula é uma peça litúrgica que tem a função de 
levar Jesus Eucarístico até as pessoas, daí o nome 
de âmbula, que anda, acompanha. Ela é usada na 
procissão das Ofertas na Missa e depois da 
Consagração é levada até aos fiéis para a 
Comunhão do Corpo de Cristo.

Você Você Sabia...Sabia...

Rezando pelos sacerdotes 
do mundo inteiro
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Para juntos ganharmos as indulgências 
concedidas nesse Ano Sacerdotal,  
convidamos a todos para rezarmos juntos o 

ofício de Vésperas da Liturgia das Horas, diante do 
Santíssimo Sacramento  

 pela santificação de todos os 
sacerdotes do mundo e logo em seguida a Bênção do 
Santíssimo e a Santa Missa.

sempre nas Primeiras 5as feiras
de cada mês, às 16h,

Editorial
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Portanto, ide e fazei com que todos os 
povos se tornem meus discípulos, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.                    
                                                                  (Mt 28,19) 

O Batismo constitui o nascimento para a 
vida nova em Cristo.
                                                             (CIC 1277)

A partir de julho, a Catequese Infantil conta com nova a serviço de Deus, temos que dar o melhor e talvez o tudo de 
coordenadora: Mirian de Lourdes Lopes Costa. nós mesmos.
Falar de Catequese é crer e ter muita fé e esperança na Tenho certeza que caminharei junto com os catequistas Ilda, 
Palavra de Deus, porque a todo instante quando a Rosa, Miriam, Aparecida, Agda, Márcia, Neide, Lariene, 
procuramos, encontramos respostas para o nosso Helena, Cilene, Lúcia, Sérgio, Margarida, Alice, Ana Lúcia, 
continuar. Continuar com alegria e dedicação a esse Deus Elenice, Margareth, Elizabeth, Luciana, Rosana e Mildred, 
que amamos, acima de tudo.Catequese é uma pastoral que com seu coral animadíssimo...
se estende por toda nossa vida. É uma tradição milenar que O nosso trabalho será sempre em função das famílias dos 
vamos aprendendo e depois transferimos aos nossos filhos. catequizandos, com participação total delas.
Falando em sua atuação como coordenadora da Catequese Tenho como minhas assistentes Rute e Helena. Peço a todos 
Infantil, Mirian diz “é para mim um sonho que nunca foi os meus amigos que coloquem sempre em suas orações a 
sonhado. Espero corresponder às expectativas que são Catequese, porque ela é o alicerce das famílias e de todos 
próprias da minha vida,  porque quando somos  solicitados  aqueles que acreditam nesse Deus vivo e verdadeiro”.
a 

 

Pastoral da Catequese

Eu Vos amo, Senhor, Vós sois 
a minha força.               (Sl 18,2)
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O sacramento do BatismoO sacramento do Batismo

     A Última Ceia (c. 1100, Baltimore)

Pietro Longhi, O Batismo (c.1755)

Toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno 
do sacrifício eucarístico e dos sacramentos.

     (CIC 1113)                        
                                                              
O Espírito Santo prepara para os sacramentos 
pela Palavra de Deus e pela fé...
Então os sacramentos fortificam e exprimem a                                                
fé.      (CIC 1133)
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Eventos do Bom Pastor Reformas em Nossa Paróquia

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

Caldo Verde
Sábado, 27 de Junho,
às 20h30

pompeianoticia@gmail.com

www.paroquiadapompeia.com.br
NOVO

Secretaria
Segunda a Sexta-feira 

Sábados 
das 7h30 às 19h30

das 7h30 às 11h30 e das 15h às 19h

Expediente

Site da Paróquia

Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

Missas
Em julho as reformas da Paróquia ganharam a cobertura 
para as novas dependências do salão paroquial e 
secretaria. Também as pinturas da Capela do Santíssimo a 
cada dia ganham beleza através da arte do pintor 
Roberto, inclusive a própria fachada da Igreja da Pompéia 
entrando na Glória de Deus. Os Santos Domingos Sávio, 
Santa Bakhita,o Anjo Miguel e os anjos apresentando o 
Mistério da Cruz já estão prontos. Confira! Agradecemos 
mais uma vez a contínua, importante e generosa 
colaboração mensal de todos os paroquianos. Adquirir 
novos carnês do Colaborador ou novas adesões como 
dizimistas podem ser feitas na Secretaria Paroquial. 
Outras possibilidades de ajuda podem ser feitas através 
do Banco Itaú, Agência 1604, Conta Corrente nº 01777-0, 
em nome da Paróquia Na. Sra. do Rosário de Pompéia.

Missas Especiais
03/08
06/08
10/08
16/08
19/08
24/08
26/08
29/08

 - Sto. Expedito
 - Festa da Transfiguração do Senhor
 - Santa Bakhita e São Lourenço
 - Solenidade da Assunção de Maria
 - São José
 - Festa do Apóstolo São Bartolomeu
 - São Frei Galvão
 - Martírio de São João Batista 
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Festa Junina Bom Pastor

Gincana Dom Bosco
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2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 8h e às 17h
Sábados: às 8h e 19h

Domingos: às 7h30, 9h30, 12h, 18h e 19h30

Sugestões/Colaborações

Quadrilha

Retaguarda da Festa

A alegria de todos, tomou 

conta do Arraial Bom 
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