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DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS
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Ao coro mais sublime 
foste, ó Virgem Santíssima, porta do céu,

 por teu Filho exaltada, 
junto à glória de Deus.

Ao coro mais sublime 
foste, ó Virgem Santíssima, porta do céu,

 por teu Filho exaltada, 
junto à glória de Deus.



... porque
é um lugar 

que
eu me sinto

bem.
Dennis Simões de
Figueiredo

 26.          Há momentos em que as famílias 
também necessitam de ajuda. Esteja 
aberto a soluções em que a sua família 
não encontra dentro dela mesma: 
procure ler algo que outras pessoas 
tenham escrito, entre em algum grupo de 
apoio, converse com o seu conselheiro 
espiritual, procure ajuda especializada. 

 Como viver
  em Família 

A Assunção de Maria Santíssima ao céu, na integridade da 
alma e do corpo. No esplendor da glória celeste brilha Aquela 
que, em virtude da sua humildade, se fez grande diante do 
Altíssimo, a ponto de todas as gerações a chamarem bem-
aventurada (cf. Lc 1, 48). Agora senta-se como Rainha ao lado 
do Filho, na eterna bem-aventurança do paraíso e do Alto olha 
para os seus filhos. Com esta consoladora certeza, dirigimo-
nos a Ela e invocamo-la para aqueles que são os seus filhos: 
para a Igreja e para toda a humanidade, a fim de que todos, 
imitando-a no fiel seguimento de Cristo, possam alcançar a 
pátria definitiva do céu. Primeira entre os remidos pelo 
sacrifício pascal de Cristo, hoje Maria resplandece como 
Rainha de todos nós, peregrinos rumo à vida imortal. N'Ela, 
que foi elevada ao céu, nos é manifestado o eterno destino que 
nos aguarda para além do mistério da morte: destino de 
felicidade total, na glória divina. Esta perspectiva 
sobrenatural sustenta a nossa peregrinação quotidiana. 
Maria é a nossa Mestra de vida. Olhando para Ela, 
compreendemos melhor o valor relativo das grandezas 
terrenas e o pleno sentido da nossa vocação cristã. Desde o 
nascimento até à gloriosa Assunção, a sua existência 
desenrolou-se ao longo do itinerário da fé, da esperança e da 
caridade. São estas as virtudes, florescidas em um coração 
humilde e abandonado à vontade de Deus, que adornam a sua 
preciosa e incorruptível coroa de Rainha. São estas as 
virtudes que o Senhor pede a cada fiel, para o admitir na 
glória da Sua própria Mãe.                   (Beato Papa João Paulo II)

EDITORIAL

RResplandece a Rainha,esplandece a Rainha,
Senhor, Senhor, 

à Vossa direita!à Vossa direita!

NOSSA GENTE
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Nossa história com a Igreja  da Pompéia vem do 
inicio do nosso namoro, há 37 anos,  onde 
participávamos da missa aos domingos. A 
Pompéia foi a Igreja do nosso casamento  em 
16/04/1980. Nossa família cresceu: dois filhos, 
um genro e dois netos, e aqui vivemos o  
batizado do filho e do neto, 1ª Eucaristia da filha 
e o seu  casamento. Tendo recebido o 
Sacramento da Crisma, Regina foi convidada  
para participar da Pastoral  dos Leitores,  do 
Apostolado da Oração, e também para ser  
Catequista de Crisma. Hoje  também participo 
da Pastoral dos Leitores. Sempre buscamos  e 
sentimos  a presença de Jesus  e Maria em 
nossas vidas, mas  participar da comunidade, 
conhecer as pessoas pelo nome, participar dos 
eventos na Igreja, nos aproximou mais ainda de 
Deus e tem  sido para nós um crescimento 
espiritual e uma grande benção. Agradecemos a 
Deus por tudo e a nossa Igreja pela acolhida 
amorosa. 
              Julio e Maria Regina Fernandes dos Santos

A nossa Paróquia  
é uma  boa... 
A nossa Paróquia  
é uma  boa... 
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Catecismo Jovem da Igreja Católica
1ª Parte1ª ParteEEm que cremosm que cremos

18- QUE SIGNIFICADO TEM O NOVO TESTAMENTO PARA OS CRISTÃOS?  R: No Novo Testamento consuma-se a 
Revelação de Deus. Os quatro Evangelhos - segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João - são o 
coração da Sagrada Escritura e o mais precioso tesouro da Igreja. Neles mostra-Se o Filho de Deus como Ele é e 
como vem ao nosso encontro. Nos Atos dos Apóstolos conhecemos o início da Igreja e a ação do Espírito Santo. 
Nas cartas apostólicas a vida do ser humano é iluminada, em todas as sua dimensões, pela Luz de Cristo. No 
Apocalipse de São João antevemos o fim dos tempos. Jesus é tudo o que Deus nos queria dizer. Todo o Antigo 
Testamento prepara a encarnação do Filho de Deus. Todas as promessas de Deus encontram em Jesus o seu 
cumprimento. Ser cristão significa unir-se cada vez mais profundamente à vida de Cristo. Para isso é preciso ler 
e viver os Evangelhos. Madeleine Delbrêl diz: «Através de Sua Palavra, Deus nos diz quem Ele é e o que quer; 
Ele o diz definitivamente e para cada dia. Quando temos o Evangelho nas mãos, devemos considerar que aí 
habita a Palavra que Se tornou carne para nós e nos quer atingir para recomeçarmos a Sua vida num novo 
lugar, num novo tempo, num novo ambiente humano».

Somos uma família muito religiosa e gostamos de participar das
missas da Paróquia. Meu filho mais velho fez a Primeira Comunhão

e já foi coroinha na Pompéia. 
O Brandon está fazendo a 

  catequese e também é
 coroinha. Pensamos que

 é necessário que toda
 família procure Deus, 

que é presença viva 
dentro da Igreja.
Todos nós temos 
que ter Deus nas

 nossas vidas!

Roberto, Maria
 e Brandon

Santana

POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?
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Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 8h e às 17h - Sábados: às 8h
e 19h - Domingos: às 7h30, 9h30, 12h, 18h, 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 15h às 19h

Missas: Quinta, às 19h30 - Sábado e Domingo, às 18h
Aberta todos os dias das 8h às 18h

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396

Expediente

Missas
   Site da Paróquia www.paroquiadapompeia.com.br

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

     Sábado, dia 01 de setembro, às 20h30

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS

Romaria Diocesana a Aparecida
do Norte (não haverá missas na
Paróquia nesta quarta-feira)

Romaria Diocesana a Aparecida
do Norte (não haverá missas na
Paróquia nesta quarta-feira)

08/08 - 

19/08 - Assunção de Maria Santíssima

 

) 

ma-  
na

              e Santo Expedito

 - Santa Bakhita e Santa Teresa
              Benedita da Cruz (Edith Stein)

 - Festa de São Lourenço              
 - Santa Clara

 - São Bernardo e São José
 - Nossa Senhora Rainha
- Festa de Santa Rosa de Lima-  

              Padroeira da América Latina
 - Festa do Apóstolo 

              São Bartolomeu
 - São Luís, rei da França
 - Santa Mônica
 - Martírio de São João e São Frei Galvão          

          

 

06/08

09/08

10/08
11/08

20/08
22/08
23/08

24/08

25/08
27/08
29/08

 - Festa da Transfiguração do Senhor

 

08/08 - 

19/08 - Assunção de Maria Santíssima

 

TOCA de ASSISTOCA de ASSIS
JANTARJANTAR

Parabéns aos 51 jovens
crismados de nossa
Paróquia!

Parabéns aos 51 jovens
crismados de nossa
Paróquia!

Obrigado
Dom Jacyr Francisco Braido!
Obrigado
Dom Jacyr Francisco Braido!

Isso mesmo. A nova Capela Beato João Paulo II, fica na Rua Evaristo da 
Veiga, 177 no Bairro do Campo Grande. Vá visitar o local e seja você também 
um missionário a ajudar mais pessoas a conhecerem e amarem Jesus.   

A PARÓQUIA DA POMPÉIA
ESTÁ CRESCENDO!
NASCE UMA NOVA CAPELA:
BEATO JOÃO PAULO II
PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM
DESTA ,MISSÃO!

A PARÓQUIA DA POMPÉIA
ESTÁ CRESCENDO!
NASCE UMA NOVA CAPELA:

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM
DESTA ,MISSÃO!

BEATO JOÃO PAULO II

PEGUE  SEU CARNÊ NA SECRETARIA PAROQUIAL
E DEUS ABENÇOE VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
POR MAIS ESSA GENEROSIDADE. 

PEGUE  SEU CARNÊ NA SECRETARIA PAROQUIAL
E DEUS ABENÇOE VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
POR MAIS ESSA GENEROSIDADE. 

Adesões como novos dizimistas na 
Secretaria Paroquial e nos Plantões do 
Dízimo nas missas do 2º domingo do mês.

Aceita, Senhor, como meu Dízimo, a minha gratidão. 
Quero ser membro ativo da tua Igreja. O Senhor me 
dá tantos dons, a começar pela própria vida. Eu 

quero devolver um pouco, em 
forma de serviço e oferta.

D    Í       Z       I       M      O                 PASTORAL DA CARIDADE
 «Estive com fome e me destes de comer»   (Mt 25,35). Traga sua 
doação de mantimentos não perecíveis, na missa do 1º fim de 
semana de cada mês, para aliviar a fome de alguém.

DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2012
                ENTRADA  -  1258,7 kg                        Saída - 75 CESTAS 

Obrigado
aos

Catequistas
da

Crisma!

Obrigado
aos

Catequistas
da

Crisma!

  A CAPELA BEATO JOÃO PAULO II, JÁ TEM ENDEREÇO.  A CAPELA BEATO JOÃO PAULO II, JÁ TEM ENDEREÇO.

EVENTOSEVENTOS Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

Ginásio de Esportes da 
Igreja da Pompéia

VALOR DO IMÓVEL - R$470.000,00 ENTRADA - R$200.000,00*

25 PARCELAS DE R$10.800,00 - VENCIMENTO  TODO DIA 13   
*venda de um apartamento em nome da Paróquia de 160 mil + 40 mil da Paróquia  

VALOR ARRECADADO ATÉ JULHO DE 2012 - R$24.121,00  

A PRIMEIRA PARCELA JÁ FOI PAGA  


