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Os idosos fazem 
parte da família

Padre Ricardo de Barros Marques - vigário paroquial
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Nesse mês de julho celebramos pelo calendário 
litúrgico, no dia 26, a festa de Sant'Ana e São 
Joaquim, avós de Nosso Senhor Jesus Cristo, e 
pelo calendário civil o dia dos avós, essa segunda 
comemoração é motivada pela primeira. 
O Santo Padre, o Papa Francisco, desde que 
assumiu a cátedra de Pedro tem falado sobre a 
importância da acolhida aos idosos que, 
infelizmente, sofrem, algumas vezes, o 
esquecimento da família, o descarte social.
No documento Amoris Laetitia, sobre o 
Matrimônio e a Família, o Papa diz que na maior 
parte das famílias os idosos têm sido respeitados 
e cercados de carinho e de afeto. Recorda que os 
idosos nunca podem ser considerados como um 
«peso» para a família e nem para a sociedade, 
mas reconhece que em alguns casos os cuidados 
com os idosos são tantos que colocam à dura 
prova os seus entes queridos. O Papa pede que as 
famílias não abandonem os seus idosos e que 
devem acompanha-los até aos últimos 
momentos da vida (n.48).
Ressalta o Papa Francisco que cada familiar deve 
ser contemplado com os olhos de Deus e deve ser 
reconhecido nele o rosto de Cristo. A pessoa 
amada merece toda a atenção em sua dignidade 
(n. 323).
Poderíamos, finalmente, deixar algumas 
perguntas:
1-Como tratamos nossos pais e avós? Eles 
participam, a medida do possível, dos momentos 
familiares mais importantes? Temos tempo para 
ouvi-los? 
2-Que importância damos ao papel dos pais 
idosos e dos avós na preservação da história de 
nossa família? Comemoramos as datas 
importantes de suas vidas, como o aniversário 
natalício e o de casamento? 
3-Como ajudamos na defesa dos idosos na 
sociedade? Exigimos que sejam bem tratados 
pelos governos e pelas instituições de saúde?

Padre Ricardo de B. Marques, vigário

paroquial, recebeu seu diploma de 

doutor em Direito Canônico. O título foi 

concedido pela Pontifícia Universidade 

Lateranense em nome do Santo Padre o 

Papa Francisco. Padre Ricardo morou e 

estudou em Roma e defendeu sua tese 

sobre o -Sínodo diocesano de Santos- . A 

banca foi formada pelo francês Patrick 

Valdrini, ex-reitor da Universidade de 

Paris, e os italianos Natale Loda e 

Claudia Izzi. Padre Ricardo tirou nota máxima e a menção - 

Summa cum laude -. Todo esse trabalho é para a Maior 

Glória de Deus e o bem da Igreja.
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Monsenhor Benedito e as catequistas

Ministros da Sagrada Comunhão em 2003

1ª Comunhão de Ary em 1978. Hoje ele é  
coordenador da Pastoral do Batismo, tesoureiro

 da Paróquia e membro do CPA.
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PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE
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Nesse Ano Santo sobre a Misericórdia logo lembramos da parábola do Filho 

Pródigo. O padre holandês Henri Nouwen escreveu um livro intitulado «A volta 

do filho pródigo», traduzido para o português (Ed. Paulinas). Nessa obra de 

pouco mais de 150 páginas o autor trata de como é difícil ao homem aceitar o 

amor, o perdão e a cura.

Ao tratar da parábola, podemos nos identificar com o filho mais novo ou com o 

filho mais velho, mas seja de uma forma ou de outra, todos somos chamados a 

nos tornar como o "pai" que acolhe sem fazer perguntas ao «filho» que volta 

para casa. A tristeza do pai ao ver seu filho mais novo partir foi superada pela 

alegria de tê-lo recebido de volta. 

Quantas vezes somos o filho mais novo que rompeu com o pai. Negamos a 

realidade espiritual de que pertencemos a Deus. Raiva, ressentimento, ciúme, 

desejo de vingança, luxúria, ganância e rivalidades são sinais de que saímos de 

casa. Somos o filho mais novo toda vez que buscamos amor incondicional onde 

não podemos encontrá-lo. O caminho para casa é longo e difícil. Mas é preciso 

voltar para casa, para nos encontrarmos como o perdão de Deus. Estou 

preparado para voltar para casa e ser amado por Deus?

(PARTE I)(PARTE I)

BAZAR DA PECHINCHABAZAR DA PECHINCHA
«DAI DE COMER A QUEM TEM FOME E VESTI OS NECESSITADOS»«DAI DE COMER A QUEM TEM FOME E VESTI OS NECESSITADOS»

A equipe da Pastoral da Caridade e 
Bazar da Pechincha da Capela 

Bom Pastor, pertencente à Igreja 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário 
de Pompéia, trabalha com afinco e 

afeto para atender aos mais 
necessitados respondendo assim, 

a duas obras de misericórdia 
corporais: dar de comer a quem

 tem fome e vestir os 
necessitados.
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O cabelo grisalho
é uma coroa de esplendor,

e obtém-se
mediante uma vida justa.

O cabelo grisalho
é uma coroa de esplendor,

e obtém-se
mediante uma vida justa.

( Provérbios  16,31 )( Provérbios  16,31 )

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

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000Missas - 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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MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

25/07 - FESTA DE SÃO TIAGO, APÓSTOLO

04/07 - Missa votiva de Santo Expedito
06/07 - Santa Maria Goretti
07/07 - Liturgia das Horas - Vésperas Solenes com
              Bênção do Santíssimo, às 16h
08/07 - Missa Votiva de Santa Bakhita
10/07 - Nossa Senhora de Nazaré, missa às 10h
11/07 - São Bento
14/07 - São Camilo de Lélis (bênção com óleo dos enfêrmos)

15/07 - São Boaventura
18/07 - Missa da Saúde
20/07 - Missa votiva de São José
22/07 - Santa Maria Madalena

27/07 - Missa votiva de São Frei Galvão
29/07 - Santa Marta

25/07 - FESTA DE SÃO TIAGO, APÓSTOLO

                ENTRADA  -  200 kg                       SAÍDA  -  13 Cestas 

IGREJA DA POMPÉIA - JUNHO DE 2016

                ENTRADA  -  1193,8 kg                       SAÍDA  -  89 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR - JUNHO DE 2016

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES

Adesões como novos dizimistas na
Secretaria Paroquial e nos Plantões do

Dízimo nas missas do 2º Domingo do mês.

EVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia

TERÇO DOS
HOMENS
TERÇO DOS
HOMENS
Segunda-feira, dia 11 de julho, às 20hSegunda-feira, dia 11 de julho, às 20h
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Não tenhas medo de repartir.
Quem  te deu o que tens,

tem muito mais para te dar.

Há 6 anos, toda terça-
feira, das 08h às 09h, um 
grupo de paroquianas se 
reúne para fazer a hora 
santa e a via sacra pelo 
clero.
Participe você também. 
Traga seus familiares e 
v e n h a m  reza r  p e l a s  
vocações sacerdotais.

HORA
SANTA

COROAÇÃO
SAGRADO 

CORAÇÃO DE 
JESUS

Dia 03 de junho
na Paróquia
da Pompéia
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