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PALESTRAPALESTRAPALESTRA

A nossa Paróquia 
A nossa Paróquia 

   é uma boa...    é uma boa... 
A nossa Paróquia 

   é uma boa... 

...porque no meu serviço
de coroinha aprendo

a ser mais forte
na fé e sinto-me

amparado e 
defendido por Deus.

Guilherme Martins Barbosa Rabelo
Capela do Bom Pastor

«Minha mãe Augusta, minhas irmãs Augusta, Dete e 
eu, morávamos em São Paulo. Com o meu casamento 
e de minha irmã Dele, viemos morar em Santos, perto 
da Igreja da Pompéia, quando passamos a frequentar 
as missas. Quando mamãe completou 82 anos, 
resolvemos que ela deveria vir morar conosco e 
minha sobrinha, nesta época, começou a frequentar a 
faculdade em Santos e minha irmã Augusta veio com 
ela. Juntamos a família e todos passaram a frequentar 
as missas das 19h30, no domingo. O lugar sempre foi o 
mesmo: no banco da frente, com as filhas e netos.  Em 
maio deste ano mamãe faleceu e com isto cada um 
passou a frequentar missa em horários distintos, mas  
sentimos um profundo agradecimento à Nossa 
Senhora por ter cuidado tão bem de nossa mãe e tê-la 
acolhido, de forma que em todas as missas que 
vamos, podemos sentir sua presença. Mamãe dizia: 
«Com Deus tudo, sem Deus nada». Obrigada a Nossa 
Senhora do Rosário de Pompéia por acolher toda a 
minha família.» Meire Jansen e família
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era canonizado por Gregório IX.IX.

HISTÓRIA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - São Francisco de 
Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de um 
rico comerciante. Na juventude, Francisco era muito 
rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Ele só 
queria se divertir. Com 24 anos, renunciou a toda 
riqueza para desposar a «Senhora Pobreza». No início 
de sua conversão, foi como peregrino a Roma e tendo 
voltado a Assis, viveu como eremita e na solidão, 
quando recebeu a ordem do Santo Cristo na igrejinha 
de São Damião. No ano de 1200 ele pedia esmola, 
trabalhava no campo, pregava, visitava e consolava os 
doentes. A partir daí, Francisco dedica-se a viagens 
missionárias: Roma, Chipre, Egito, Síria.. .  
peregrinando até aos Lugares Santos. Na última etapa 
de sua vida, recebeu no Monte Alverne os estigmas de 
Cristo, em 1224. A proximidade de São Francisco com 
a natureza sempre foi a faceta mais 
conhecida deste santo. Já enfraquecido
por tanta penitência, retira-se então
para a Porciúncula, onde morre 
deitado nas humildes cinzas em 
3 de outubro de 1226, com menos
de 45 anos, depois de escutar a
leitura da Paixão do Senhor. 
Passados dois anos,em 16 de
 julho de 1228, São francisco 
era canonizado por Gregório IX.
São Francisco de Assis, rogai por nós!

No dia 05 de dezembro de 2014, no Auditório Santa Bakhita, no 
Liceu Santista, Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, sacerdote 
da Diocese de Osasco e doutor em Teologia pela Pontifícia 
Universidade Romana da Santa Cruz e professor de Teologia 
Moral, proferiu palestra sobre - Ideologia de Gênero e a 
Desconstrução da Família.  
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OS QUATRO  PERIGOS DA IDEOLOGIA DE GÊNERO:OS QUATRO  PERIGOS DA IDEOLOGIA DE GÊNERO:OS QUATRO  PERIGOS DA IDEOLOGIA DE GÊNERO:
1- Feministas - Querem a revolução social
2- Alguns sociólogos - Falam que é preciso mudar a estrutura da sociedade
3- Marxistas - Defendem a desconstrução dos discursos
4- Dr. John Money criou o termo «gênero»

O QUE FAZER? É preciso proteger a família natural. 
A ideologia de gênero atinge as nossas famílias.

ALERTA: A ideologia de gênero não está fora de nossas casas. No fundo, ela 
defende que as crianças não pertencem às famílias, mas sim à comunidade.

PARA ASSISTIR A PALESTRA NA ÍNTEGRA, ACESSE:PARA ASSISTIR A PALESTRA NA ÍNTEGRA, ACESSE:
https://www.youtube.com/watch?v=wYrEhowgFawhttps://www.youtube.com/watch?v=wYrEhowgFaw
PARA ASSISTIR A PALESTRA NA ÍNTEGRA, ACESSE:
https://www.youtube.com/watch?v=wYrEhowgFaw

UMA VISÃO EQUIVOCADA DA SEXUALIDADE 
HUMANA: Segundo Judith Butler, é preciso contestar 
os gêneros masculino e feminino e criar uma política
de construção variável de identidade sexual. 
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Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:2.000

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)

Expediente

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

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, às 17h30 e 
Domingo, às 18h - Aberta todos os dias das 8h às 18h

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396

2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 17h - Sábados: às 19h  
Domingos: às 08h, 10h, 12h, e 19h30 

Missas
   Site da Paróquia www.paroquiadapompeia.com.br

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

Capela Beato 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
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 «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.

                ENTRADA  -  1600 kg                       SAÍDA  -  95 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

MISSAS ESPECIAIS

CAPELA  SÃO JOÃO PAULO II.

espontânea: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, ompéia, 

Estamos iniciando um novo ano. Para o projeto da capela ter 
continuidade e se tornar realidade, precisamos continuar 
contando com sua generosidade nos pagamentos e novas 
aquisições dos carnês para o pagamento dos terrenos. Pegue 
seu carnê na Secretaria Paroquial ou faça uma doação 
espontânea: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, 
Banco Itaú, Ag.1604, Conta Corrente nº 01777-0. 

Obrigado a Deus e a você também por toda ação pastoral Obrigado a Deus e a você também por toda ação pastoral 
realizada nesse ano! Ajude a Evangelização de sua realizada nesse ano! Ajude a Evangelização de sua 
Paróquia a alcançar mais pessoas ainda em 2015, Paróquia a alcançar mais pessoas ainda em 2015, 
tornando-se um Dizimista ativo na sua comunidade! tornando-se um Dizimista ativo na sua comunidade! 
Maiores informações na Secretaria Paroquial!Maiores informações na Secretaria Paroquial!

Obrigado a Deus e a você também por toda ação pastoral 
realizada nesse ano! Ajude a Evangelização de sua 
Paróquia a alcançar mais pessoas ainda em 2015, 
tornando-se um Dizimista ativo na sua comunidade! 
Maiores informações na Secretaria Paroquial!

BALANÇO PASTORAL DA IGREJA 
DA POMPÉIA EM 2014

PROJETO DOM BOSCO Atendimento semanal a 206 alunos e 
com 19 voluntários nas oficinas dos projetos.
CATEQUESE com encontros semanais -  Pré-Catequese: 15 
catequizandos;  (1ª Etapa) 113 catequizandos; 
(2ª Etapa): 115 catequizandos. Farão a 1ª Eucaristia nos dia 
01 e 08 de fevereiro de 2015.
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DA POMPÉIA foram 300 
aulas durante o ano para 35 alunos dadas por 5 profissionais 
musicistas e um maestro.
PASTORAL DA SAÚDE  5664 Sagradas Comunhões levadas a 
120 enfermos semanalmente, por 20 ministros; 3216 visitas 
a enfermos em domicílios e casa de repouso.
PASTORAL DA CARIDADE  Foram doados 17.586,55kg  de 
mantimentos em 1009 cestas.
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«O Senhor desejou  ser batizado
para proclamar com a sua humildade
o que para nós era uma necessidade»

Santo Agostinho

01/01 - SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS01/01 - SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS
              MARIA              MARIA
01/0101/01 - Liturgia das Horas - Liturgia das Horas

11/01 - BATISMO DO SENHOR11/01 - BATISMO DO SENHOR

                            

01/01 - SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS
              MARIA
01/01 - Liturgia das Horas
              Vésperas Solenes com 
              Bênção do Santíssimo
              às 16 horas              

 - São Basílio Magno e02/01
              Gregório Nazianzeno

 - Sagrado Coração de Jesus02/01
04/01 - SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR

 - Santo Expedito05/01
- Santa Bakhita08/01 

11/01 - BATISMO DO SENHOR
 - Missa de Nossa Senhora11/01

              de Nazaré, às 10horas
 - São José19/01
 - Santa Inês21/01
 - São Vicente, Mártir22/01
 - São Timóteo e São Tito26/01

26/01 - Aniversário de cidade de Santos
 - São Tomas de Aquino e São Frei Galvão28/01

              

           

          

 

RUA EVARISTO DA VEIGA,179
 parcelas mensais-R$6.944,44

 Parc. nº     Total da dívida
  76.388,84 

69.444,40   
62.499,96   
55.555,52
48.611,08
41.666,64   
34.722,20
27.777,76 
20.833,32  
13.888,88

6.944,44 

11           
10           

9          
8           
7           
6           
5           
4          
3           
2           
1           

Jan/15         
Fev/15           

Mar/15           
Abr/15           
Mai/15           
Jun/15           
Jul/15           

Ago/15           
Set/15           

Out/15           
Nov/15           

 Mês    

Veja na tabela ao lado o 
caminho que ainda temos de 
percorrer nessa missão para 
pagarmos o terreno da 
Evaristo da Veiga, nº 179.  
Se você ainda não conhece o 
novo espaço de oração, vá 
até a Rua Evaristo da Veiga, 
177 e participe da missa 
todas as 4ª feiras às 19h. 
Você ainda pode rezar o 
t e r ç o  d i a r i a m e n t e ,  à s 
18h.Deus o abençoe.

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

Dízimo é a partilha do coração, do trabalho, dos 
ideais e dos bens. Senhor acolhe o meu dízimo 
mensal, fruto de minha consciência missionária. 

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015, às 20hSegunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015, às 20hSegunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015, às 20h

O	Pompéia	em	Notícia	nesse	mês	de	Janeiro,	está	

completando	 sua	 100ª	 edição,	 sempre	 com	 o	

objetivo	de	informar	os	acontecimentos	da	Igreja,	

da	 Comunidade	 e	 colaborar,	 cada	 vez	 mais,	 no	

entendimento	da	Palavra	de	Deus.		FELIZ		2015!
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