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A Educação dos
 Filhos

Uma	das	mais	graves	tarefas	dos	pais	católicos	é	a	
de	educar		seus	�ilhos	sobretudo	na	fé	católica.	Essa	
missão	 desa�iadora	 exige	 dedicação,	 atenção	 e	
clareza	das	coisas.	Não	 é	uma	tarefa	que	se	pode	
retardar.	 Muitos	 são	 os	 pais	 que	 negligenciam	 a	
educação	católica	de	seus	 �ilhos	em	nome	de	um	
certo	«respeito».	Dizem	que	esperarão	as	crianças	
crescerem	para	que	elas	 escolham	a	 religião	que	
querem	seguir	sem	lhes	impor	nada.	Ora,	a	mesma	
atitude	dos	pais	para	com	seus	�ilhos	não	se	vê	com	
relação	às	consultas	médicas,	à	escola,	ao	curso	de	
inglês	e	às	atividades	desportivas	ou	artıśticas.	Por	
outro	 lado,	 corre	 por	 fora	 uma	 «concorrência»	
desleal,	pois	não	são	poucos	os	casos	em	que	parte	
da	mıd́ia	 e	 de	 alguns	 professores	 se	 posicionem	
contra	 a	 Igreja	 católica	 passando	 informações	
deturpadas	e	incutindo	na	formação	das	crianças	
um	preconceito	para	com	as	 religiões	em	geral	e	
para	com	o	catolicismo	em	particular.	A	educação	
na	 fé	 deve	 ser	 baseada,	 principalmente,	 no	
despertar	das	crianças	para	o	amor	a	Deus	sobre	
todas	 as	 coisas	 e	no	 amor	 ao	próximo	 como	a	 si	
mesmo.	 Porém	 não	 se	 restringe	 às	 práticas	
genéricas	de	«fazer	o	bem».	Essa	mesma	educação	
para	a	 transcendência	passa	pelo	cultuar	a	Deus,	
pela	 prática	 de	 orações	 e	 pela	 catequese.	 As	
crianças	 de	 outrora	 conheciam	 bem	 mais	 as	
verdades	da	fé	do	que	as	crianças	de	hoje!	Vejamos	
alguns	pontos	que	o	Papa	Francisco	apresenta	no	
Documento	sobre	o	Matrimônio	e	a	Famıĺia:
1.	A	 famıĺia	deve	acompanhar	de	que	 se	ocupam	
seus	 �ilhos	 durante	 o	 lazer	 para	 evitar	 nocivas	
invasões.	A	vigilância	sempre	faz	falta,	mas	isso	não	
signi�ica	 controlar	 a	 vida	 das	 crianças	 e	 sim	 de	
gerar	processos	de	amadurecimento.
2.	 Os	 pais	 devem	 inspirar	 con�iança	 e	 respeito	
deixando	claro	aos	�ilhos	que	esses	são	preciosos	
para	 os	 seus	 pais.	 O	 abandono	 afetivo	 provocará	
feridas	para	toda	a	vida.
3.	Os	pais	devem	educar	seus	para	hábitos	sadios	e	
tendências	afetivas	para	o	bem.	Isso	inclui	ensiná-
los	a	renunciar	uma	satisfação	imediata.

Padre Ricardo de Barros Marques - vigário paroquial
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DAS OBRAS DE MISERICÓRDIA
ESPIRITUAIS

As Obras de Misericórdia Espirituais são sete, assim 
como as Corporais.
Sobre ENSINAR OS IGNORANTES, vale o ensino em 
qualquer matéria, sobretudo a religiosa. Por exemplo, 
ensinar um parente, vizinho ou colega sobre os dogmas 
de Nossa Senhora ou sobre a Ressurreição de Nosso 
Senhor.
Sobre DAR BOM CONSELHO, é preciso haver 
humildade e muita sintonia com Deus para que depois 
não neguemos um conselho a quem nos pede visando 
o bem da pessoa.
Sobre CORRIGIR OS QUE ERRAM, essa Obra está 
mais ligada ao pecado. Trata-se da correção fraterna 
feita com humildade e mansidão. Quem corrige um 
pecador pode ajudar a salvá-lo.
Sobre PERDOAR AS INJÚRIAS, lembremos que no Pai   
Nosso   pedimos  que   Deus  nos   perdoe  assim  como

perdoamos a quem nos ofendeu. Esse ato também 
exige humildade.
Sobre CONSOLAR OS TRISTES, é algo muito nobre e 
cristão estar ao lado de quem está tomado de tristeza 
por causa de uma contrariedade ou perda na vida.
Sobre SUPORTAR COM PACIÊNCIA AS FRAQUEZAS 
DE NOSSO PRÓXIMO, não significa ser conivente com 
o pecado ou erro, tão pouco deixar-nos ferir em nossa 
dignidade. O segredo será sempre entender que 
suportar pode causar um bem, pois se suportar a 
fraqueza do outro causar mais mal do que bem, 
devemos corrigir quem erra.
Sobre REZAR A DEUS PELOS MORTOS E PELOS 
VIVOS, rezar não faz mal. faz bem, e é um dever. 
Devemos rezar pela salvação das pessoas. Não se trata 
de rezar para que Deus  faça a nossa vontade.

TERÇO DAS FAMÍLIASTERÇO DAS FAMÍLIASTERÇO DAS FAMÍLIAS

Em 15 de abril de 199797

administrador paroquial,ial,

Em 15 de abril de 1997
Monsenhor João Leite, 
administrador paroquial,
acompanhado de
Monsenhor  Benedito,
pároco emérito, deu a
bênção para o início 
das obras de reforma 
da an�ga 
Casa Paroquial.

An�ga Casa Paroquial 

Nova Casa Paroquial

EspecialEspecialEspecial

Foi rezado no úl�mo dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora 
do Rosário de Fá�ma, um terço em famílias promovido pela 
Pastoral Familiar da nossa Paróquia, que tem como  
assessor o Diácono Valdeni. Convidamos a todos os casais a 
par�ciparem dos Encontros da Pastoral Familiar, que 
acontecem no segundo sábado de cada mês, após a missa 
das Famílias. Maiores informações na secretaria paroquial.

GRUPO DE ORAÇÃO GRUPO DE ORAÇÃO GRUPO DE ORAÇÃO 
D  O    B O M     P A S T O R :D  O    B O M     P A S T O R :D  O    B O M     P A S T O R :

Rezando pelos vivos e mortos como obra de misericórdia espiritual.Rezando pelos vivos e mortos como obra de misericórdia espiritual.Rezando pelos vivos e mortos como obra de misericórdia espiritual.

O Grupo de Oração de Bom Pastor, uma das O Grupo de Oração de Bom Pastor, uma das 
capelas de nossa comunidade, tem como fonte capelas de nossa comunidade, tem como fonte 
espiritual a espiritualidade da renovação espiritual a espiritualidade da renovação 
carismá�ca e promove uma obra de misericórdia carismá�ca e promove uma obra de misericórdia 
espiritual, rezando pelos vivos e mortos,  espiritual, rezando pelos vivos e mortos,  

orientando as pessoas, acolhendo-as em suas orientando as pessoas, acolhendo-as em suas 
d i fi c u l d a d e s ,  d a n d o - l h e s  c o n s e l h o s , d i fi c u l d a d e s ,  d a n d o - l h e s  c o n s e l h o s , 
intercedendo por elas. Venha par�cipar desse intercedendo por elas. Venha par�cipar desse 
grupo, que é uma das formas de oração da nossa grupo, que é uma das formas de oração da nossa 
Igreja Católica.Igreja Católica.

O Grupo de Oração de Bom Pastor, uma das 
capelas de nossa comunidade, tem como fonte 
espiritual a espiritualidade da renovação 
carismá�ca e promove uma obra de misericórdia 
espiritual, rezando pelos vivos e mortos,  

orientando as pessoas, acolhendo-as em suas 
d i fi c u l d a d e s ,  d a n d o - l h e s  c o n s e l h o s , 
intercedendo por elas. Venha par�cipar desse 
grupo, que é uma das formas de oração da nossa 
Igreja Católica.



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

Expediente - Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:2.000

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
Missas - 2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 17h - Sábados: às 19h  

Domingos: às 08h, 10h, 12h, e 19h30                       

Praça Benedito Calixto, nº1 Fone: 3251-7191
Secretaria: 2ª a 6ª feira das 7h30 às 19h30 - Sábado das 7h30 às 11h30 
e das 15às 19h - Site da Paróquia:  www.paroquiadapompeia.com.br

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396 - Missas: Quinta, às 19h30,
Sábado, às 17h30 e Domingo, às 18h - Aberta todos os dias das 8h às18h

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
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                ENTRADA  -  190 kg                       SAÍDA  -  12 Cestas 

IGREJA DA POMPÉIA - MAIO DE 2016

                ENTRADA  -  1213,5 kg                       SAÍDA  -  79 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR - MAIO DE 2016

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES
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São José São José 
de Anchieta,de Anchieta,

apóstolo apóstolo 
do Brasil.do Brasil.

São José 
de Anchieta,

apóstolo 
do Brasil.

(9  de  Junho - Festa  de  São  José  de  Anchieta)(9  de  Junho - Festa  de  São  José  de  Anchieta)(9  de  Junho - Festa  de  São  José  de  Anchieta)

Paróquia da Pompéia: 90 anos de existênciaParóquia da Pompéia: 90 anos de existência
e de evangelizaçãoe de evangelização
Paróquia da Pompéia: 90 anos de existência
e de evangelização

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

24/06 - Na�vidade de São João Ba�sta24/06 - Na�vidade de São João Ba�sta

06/06 - Missa vo�va de Santo Expedito
08/06 - Missa vo�va de Santa Bakhita
09/06 - São José de Anchieta - Presbítero
12/06 - Nossa Senhora de Nazaré - missa às 10h
13/06 - Santo Antonio de Pádua
20/06 - Missa vo�va de São José
24/06 - Na�vidade de São João Ba�sta
29/06 - Missa vo�va de São Frei
              Galvão
30/06 - Santos Protomár�res da
              Igreja de Roma

NOITENOITE
PORTUGUESAPORTUGUESA

NOITE
PORTUGUESA

Com o Grupo Folclórico
Verde  Gaio

Sábado, 18 de junho, às 20h30Sábado, 18 de junho, às 20h30Sábado, 18 de junho, às 20h30

O	rio	cresce	graças
aos	pequenos	riachos.	Não	é

uma	linda	imagem	para
o	dízimo	na	comunidade?

Adesões como novos dizimistas na
Secretaria Paroquial e nos Plantões do

Dízimo nas missas do 2º Domingo do mês.

Chá daChá da
PompéiaPompéia
Chá da
Pompéia

Terça-feira,Terça-feira,
dia 14 de junho,dia 14 de junho,
às 15hàs 15h

Terça-feira,
dia 14 de junho,
às 15h

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

TERÇO DOSTERÇO DOS
HOMENSHOMENS
TERÇO DOS
HOMENS
Segunda-feira, dia 13 de junho, às 20hSegunda-feira, dia 13 de junho, às 20hSegunda-feira, dia 13 de junho, às 20h
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CONGRESSO 
EUCARÍSTICO

NACIONAL
De 15 a 21 de agosto de 2016 - Belém/Pará

Tema: «Eles o reconheceram no par�r do Pão»
Eucaris�a e par�lha na Amazônia Missionária.

Acesse o site:  e fique por dentro de tudowww.cen2016.com.br
 o que vai acontecer no maior evento eucarís�co do Brasil. Par�cipe!

http://www.cen2016.com.br
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