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EditorialEditorial

Augusta Dal’Ava de Oliveira e Luiz Sérgio Dal’Ava 
de Oliveira, mãe e filho, frequentadores da 
Paróquia da Pompéia desde 1973. Em 1977, a 
Sra. Augusta colaborava com algumas atividades, 
como coleta do ofertório, atividades sociais 
como chás e sorvetadas, colaborando na 
preparação das sacolas de Natal e servindo 
lanches para os irmãos mais necessitados. E hoje 
canta nas missas, porque diz que esta é a melhor 
forma de louvar a Deus.
Luiz Sérgio, o Serginho, diz que a música clássica e 
litúrgica sempre estiveram presentes em sua 
vida. Antes de iniciar a catequese, já era coroinha 
na Igreja São Judas Tadeu, mas o que o deixava 
feliz era ouvir e cantar na igreja. O pároco, 
percebendo seu dom, sugeriu que estudasse 
música. Estudava piano e a partir daí começou a 
tocar na igreja. Como a música é parte integrante 
da missa, participar dela, tocando, foi a melhor 
forma que encontrou para louvar e agradecer a 
Deus por este dom. Na nossa paróquia é o 
tecladista da missa das 7h30 dos domingos e 
demais celebrações em que seja solicitada sua 
presença.

i .Saba..i .Saba..
Você Você 

Nossa Gente
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Você sabia que a sineta é 
usada durante a missa 

para sinalizar aos cristãos 
o convite a se ajoelharem 

no momento da 
consagração e durante a 

elevação da Hóstia e 
Cálice consagrados, 

mostrando devoção e fé à 
Presença Real de Jesus

 no Santíssimo 
Sacramento da

 Eucaristia? 

       faça-se  presente  em 
todo lugar com a sua força de 
vida, de paz e de liberdade. 
Hoje, a todos são dirigidas as 
palavras com as quais na 
manhã da Páscoa o Anjo 
tranquilizou os corações 
amedrontados das 
mulheres: «Não tenhais 
medo! ... Não está aqui; 
ressuscitou!» (Mt 28,5-6). 
Jesus ressuscitou e concede-
nos a paz. Ele mesmo é a paz. 
Por isso, vigorosamente a 
Igreja repete: «Cristo 
ressuscitou!». Que a 
humanidade do terceiro 
milênio não tenha medo de 
abrir-Lhe o coração! O seu 
Evangelho sacia plenamente 
a sede de paz e de felicidade 
que habita em todo o coração 
humano. Agora Cristo está 

vivo e caminha conosco. Um mistério imenso de amor! 
A sua Palavra vos iluminará; o seu Corpo e o seu 
Sangue servirão de alimento e amparo no caminho 
quotidiano para a eternidade. Ao lado de cada um de 
vós permanecerá sempre Maria, como esteve 
presente entre os Apóstolos amedrontados e 
desconcertados na hora da prova. E, com a sua fé, Ela 
vos indicará, para além da noite do mundo, a aurora 
gloriosa da ressurreição. Amém! Aleluia!

D     Í     Z     I     M     O

Adesões como novos
dizimistas na Secretaria 
Paroquial.

O dízimo é uma questão pessoal, um processo 
de conversão que passa pelo coração e envolve 

nossas opções mais 
profundas de compromisso 
com o Reino de Jesus Cristo.
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Legião de Maria

Não matar. (V)Não matar. (V)

Felizes os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus.
                        (Mt.5,9)

O assassínio de um ser humano é 
gravemente contrário à dignidade da 
pessoa e à santidade do Criador. 
                   (CIC 2320)                 

Cristo é o modelo da castidade. Todo o batizado é 
chamado a levar uma vida casta, cada um segundo 
o seu próprio estado de vida.                   (CIC 2394)

Ao criar o ser humano homem e mulher, Deus 
conferiu a dignidade pessoal, de igual modo ao 
homem e à mulher.                         (CIC 2334)
                                                                         
Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma 
vida casta, segundo o seu estado de vida 
particular.                          (CIC 2348)

Guardar castidade nas 
palavras e nas obras. (VI)
Guardar castidade nas 
palavras e nas obras. (VI)

Mariotto di Nardo, São Nicolau salva três homens 
inocentes (c.1380)

Cristo e a adúltera (séc. XV, Bruxelas)

A Fé Exige - Os Dez MandamentosA Fé Exige - Os Dez Mandamentos

A Legião de Maria é uma associação formada por 
leigos. Busca a glória de Deus, pela santificação 
de seus membros, através da oração e do 
trabalho em favor dos irmãos, procurando 
trabalharmos de dois em dois, conforme o 
Manual da Legião de Maria. O trabalho legionário 
é protegido pela oração assídua e realizado em 
inteira dependência da Virgem Mãe de Deus, 
seguindo os seus exemplos. Os legionários 
manifestam o amor a Deus e à Virgem Maria pela 
reza diária da Catena e do Terço. A ação legionária 
consiste no contato pessoal em visitas 
domiciliares ou engajamento em alguma pastoral 
levando Maria e o amor de Deus a todos.
A reunião semanal é que faz a Legião, pois lá os 
legionários aprendem a viver a oração, a prática 
da piedade e o espírito fraterno tendo como base 
não os próprios esforços, mas a graça divina e o 
apoio do irmão.  

Em nossa Paróquia, ocorre sempre às 
2as. feiras, às 15h. O espírito da Legião 
é o próprio espírito de Maria, de quem 
os legionários se esforçam por adquirir 
suas virtudes e, acima de tudo, sua fé. 
Inspirada nesta fé e neste amor de 
Maria, a Legião lança-se a toda tarefa. 
Salve Maria!
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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

Missas Especiais
05/04
08/04 
11/04
19/04
21/04

 - Oitava da Páscoa - Santo Expedito
- Oitava da Páscoa - Santa Bakhita

 - Festa da Divina Misericórdia
 - Festa Litúrgica de Sto.Expedito e S.José 
 - Santo Anselmo

05/04  

22/04 - 1º Dia do Tríduo do Bom Pastor   
 na Igreja do Bom Pastor - 19h30

22/04 - 1º Dia do Tríduo do Bom Pastor   
 na Igreja do Bom Pastor - 19h30

23/04 -  São Jorge Mártir

24/0424/04 - 5º ano do Pontificado do
               Papa Bento XVI

24/04 - 3º Dia do Tríduo do Bom Pastor   
 na Igreja do Bom Pastor - 18h

24/04 - 3º Dia do Tríduo do Bom Pastor   
 na Igreja do Bom Pastor - 18h

25/04 - 25/04 - Domingo do Domingo do 
     Bom Pastor                  Bom Pastor             
28/04
29/04
01/05

 - São Frei Galvão
 - Santa Catarina de Sena
 - Festa de São José Operário

CRISMA DE JOVENS

CATEQUISTAS DE CRISMA DA PARÓQUIA

                    E  ADULTOS

TTTT PPPPIIIICCCCAAAALLLL
OONN IITTEE
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DIA 10 DE ABRILDIA 10 DE ABRIL

Após a Páscoa retomamos nossos eventos em favor 
das reformas de nossa Paróquia e para nos 
encontrarmos como irmãos e nos alegrarmos juntos. 
Participe juntamente com a sua família desses 
momentos de lazer e de convívio fraterno com uma 
deliciosa variedade de saladas, carnes frias e 
frutas. Maiores informações e venda de convites na 
Secretaria Paroquial. Participe!
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                    A 1ª EUCARISTIA DAS CRIANÇAS

23/04 - 2º Dia do Tríduo do Bom Pastor   
 na Igreja do Bom Pastor - 19h30

23/04 - 2º Dia do Tríduo do Bom Pastor   
 na Igreja do Bom Pastor - 19h30
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