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“Minha vida,
 ó Cristo, 
 sois Vós,Vida 
 que não conhece 
 o morrer”

“Minha vida,
 ó Cristo, 
 sois Vós,Vida 
 que não conhece 
 o morrer”

Santo Ambrósio



EditorialEditorial

O mundo “que com frequência caminha tateando 
pelas trevas da dúvida”, necessita redescobrir a 
alegria da fé, disse Bento XVI. “A fé também em 
nossos dias é um dom que deve ser redescoberto, 
cultivado e testemunhado". “Que o Senhor conceda a 
cada um de nós a graça de viver a beleza e a alegria de 
sermos cristãos". 
Na Igreja do Brasil no tempo da Quaresma, que 
iniciaremos este ano no próximo dia 17 de fevereiro 
com a Celebração das Cinzas, somos chamados a nos 
prepararmos para a celebração da Páscoa, refletindo 
sobre um tema que nos ajude a viver melhor a fé em 
sua dimensão social e comunitária.
Este ano o tema da Campanha da Fraternidade é 
Economia e Vida e o lema é “Vocês não podem servir 
a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24). Tem como objetivo 
geral: “Colaborar na promoção de uma economia 
a serviço da vida, fundamentada no ideal da 
cultura da paz, a partir do esforço conjunto das 
Igrejas Cristãs e de pessoas de boa vontade, para 
que todos contribuam na construção do bem 
comum em vista de uma sociedade sem 
exclusão”.
Aproveitemos bem desse tempo favorável para 
ouvirmos com mais frequência a Palavra de Deus e à 
oração, nos dispondo a melhor celebrarmos o 
mistério Pascal do Cristo e nosso também, 
desenvolvendo um pouco mais nossa fé, na plenitude 
do compromisso com Cristo.
Para isso rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade de 2010:

Ó Deus Criador, do qual tudo nos vem, nós te 
louvamos pela beleza e perfeição de tudo que 

existe como dádiva gratuita para a vida.
Nesta Campanha da Fraternidade  Ecumênica,

acolhemos a graça da unidade e da convivência 
fraterna, aprendendo a ser fiéis ao Evangelho. 

Ilumina, ó Deus, as nossas mentes para 
compreender que a Boa Nova que vem de Ti é 

amor, compromisso e partilha entre todos nós, 
teus filhos e filhas. Reconhecemos nossos 

pecados de omissão diante das injustiças que 
causam exclusão social e miséria.

Pedimos por todas as pessoas que trabalham
 na promoção do bem comum e da condução

 de uma economia a serviço da vida.
 Guiados pelo teu Espírito, queremos viver

 o serviço e a comunhão, promovendo
 uma economia fraterna e solidária, para que

 a nossa sociedade acolha a vinda
 do teu Reino.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

   conomia e     ida   conomia e     idaEE  V V

Irailde e Florindo Pistilli são o casal “Nossa Gente” da 
Paróquia deste mês. Pistilli nasceu em Araraquara, Irailde 
é alagoana. Casaram-se no Coraç?o de Maria há 
quarenta e seis anos, tiveram três filhos: Ricardo, 
Frederico e Sandra (falecida em 04 de dezembro) e três 
netos: Ricardo, Gabriel e Rafael.
Participaram do ECC na Igreja do Carmo em 1978. 
Fixaram residência na Vila Belmiro e começaram a 
participar da missa do meio dia, quando se integraram ao 
serviço Pastoral da Igreja da Pompéia.
Coordenam a Pastoral do Batismo. Contaram na 
entrevista ao Pompéia em Notícia da alegria de acolher os 
casais que trazem seus filhos para o Batismo. Participam 
da Pastoral dos Noivos e do Dízimo. Pistilli já foi leitor.
Irailde diz: a minha família é a Pompéia, sou muito feliz 
por ser católica. Pistilli fala:  sinto-me muito  bem com a 
comunidade, muitos amigos duradouros. O casal 
agradece a toda a comunidade o carinho, apoio e 
amizade nas horas difíceis e tristes.

ab .S ia. .ab .S ia. .
cê Você Vo

Você sabia que as 
imagens dos santos na 
sexta-feira santa são 
cobertas para que 
fixemos nosso olhar 
para a Cruz e reflitamos 
na Paixão, Morte e 
Ressurreição de nosso 
Senhor Jesus Cristo?
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Ó Senhor, nosso Deus,
como é poderoso o teu Nome em toda a terra!

(Sl 8,2)

A blasfêmia é contrária
ao respeito devido a Deus e ao seu santo nome.
É, em si mesma, pecado grave.

(CIC 2148)

Eu sou o Senhor, teu Deus.
Não terás outros deuses
diante de Mim. (I)

Eu sou o Senhor, teu Deus.
Não terás outros deuses
diante de Mim. (I)

Não invocar o santo nome de 
Deus em vão. (II)
Não invocar o santo nome de 
Deus em vão. (II)

 Duccio, A tentação sobre o monte (1308 - 1311)                                                                                                                 

Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu
coração, com toda a tua alma, e com todas
as tuas forças.                                     (Dt 6,5)                                                             

O primeiro mandamento chama o homem
a crer em Deus, a esperar n’Ele e a amá-Lo
sobre todas as coisas.           (CIC 2134)

 Beato Angélico, Cristo escarnecido (1440 - 1452)

33eessee
Como revelar a seus filhos o Deus do amor em nossas 
vidas? Portanto este chamado está sendo 
elaborado somente para você, pais, 
comunidade. Venham, animem-se  sempre 
com alegria!
Com  a  Catequese  na  Paróquia  de
 Na. Sra.  do  Rosário  de  Pompéia 
procuramos  educar  a  criança para  a
 vida e, ao mesmo tempo, fazer
 crescer nela  a educação da
 Fé. Porque  a  criança aceita  
com facilidade e alegria, a 
existência e a presença de Deus
 em sua vida. A criança nos considera
 “modelo” e procura sempre nos imitar, 
assim como  nós  devemos  ter  Cristo 
como  modelo,  pois  Ele  nos  manda 

imitar o PAI. Assim, Deus será realidade, coerência e verdade. 
Será um Deus que caminha na  história do mundo e  na 

história das pessoas. Deus criou as pessoas para a vida e fez 
todas as coisas para a felicidade delas.

Sejamos sempre felizes e agradecidos por este Deus 
vivo e verdadeiro que nos ama.

   PRÉ CATEQUESE: de 6 a 9 anos
    

 Desenvolvimento da Fé Desenvolvimento da Féee
INÍCIO DOS ENCONTROS: DIA 01 DE MARÇO DE 2010

qquuaa

 DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2010
 
 DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2010
 

HORÁRIOS PARA MATRÍCULAS:HORÁRIOS PARA MATRÍCULAS:
De 2ª à 6ª feira: das 9h às 11h e das 16h às 18h, domingo:10h30 às 12h 

Documentos: xerox da certidão de nascimento ou RG e da certidão de Batismo

A Fé Exige - Os Dez MandamentosA Fé Exige - Os Dez Mandamentos
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 CATEQUESE: a partir de 10 anos
 ou cursando o 5º ano (4ª série)

 PERSEVERANÇA: todos os que já
 fizeram a 1ª Eucaristia até 15 anos 
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Adesões como novos 
dizimistas na Secretaria 
Paroquial.

Missas Especiais

Secretaria

 08/02
 10/02
 11/02

 - Santa Bakhita
 - Santa Escolástica
 - Nossa Senhora de Lourdes

               Cinzas na Igreja do Bom Pastor
               às 19h30
 19/02
 22/02
 24/02
 01/03
 05/03

 - São José
 - Festa da Cátedra de São Pedro
 - São Frei Galvão
 - Santo Expedito
 - Sagrado Coração de Jesus

 17/02 -

 18/02 - 

Segunda a Sexta-feira 
Sábados 

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

Jornalista responsável:

pompeianoticia@gmail.com

www.paroquiadapompeia.com.br

Segunda a Sexta-feira 
Sábados 

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

Paróquia Na.Sra. do Rosário de Pompéia
Praça Benedito Calixto, nº1 Fone: 3251-7191

Expediente

Site da Paróquia

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

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

Missas
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

Secretaria

Deus, Pai de Amor, que tudo nos dás com 
generosidade: Obrigado pela vida, pelos 
sonhos e realizações que teu amor nos faz 
experimentar. Obrigado porque estás 
presente em nossos projetos quando 
vislumbramos que a vida é um dom a ser 
partilhado.
Pedimos-te, ó Pai, que volvas o nosso 
coração para a fraterna partilha do dízimo, 
e abras a nossa consciência para o 
compromisso cristão da solidariedade.
Que o nosso dízimo seja suporte para 

alimentar uma Igreja que 
seja humana, divina e 
missionária.
Amém.

Oração do DízimoOração do Dízimo

Agradecemos ao Prof. Antonio Fernando que 
doou à paróquia o bonito jogo de cerâmica 
Marajoara. E parabenizamos a Sra. Márcia da 
Quinta Mourão, que ganhou a rifa em favor das 
reformas da Igreja. A todos os que puderam 
colaborar, nosso muito obrigado!

Quando a solidão vier te 
visitar, pensa em MIM e 
lembra-te que estarei 
pensando em ti. Quando a 
flor do teu coração murchar 
e teu rosto não mais sorrir, 
pensa em MIM, porque EU 
sou a alegria, a vida. Quando 
te sentires tão só, sem amigo 
pra conversar, fala COMIGO, 
EU estarei presente.Pois 
nunca te deixo sozinho, nem 
um minuto sequer. Quando a 
dor então apertar, não 
estaciones, não fiques na 
tua, dá um passinho, EU te 
ajudarei. Vem visitar-me pra 

EU te consolar. Será fácil me encontrares, moro aqui, 
ali, além... moro em ti também.

EU SOU JESUS CRISTO, teu amigo.

Pensa em 
Mim
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               Celebração de Cinzas e Início da
               Quaresma - Missa às 17h e às 19h na
               Igreja da Pompéia 
               

 Cerâmica Marajoara


