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OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES
HISTÓRIA DE SANTA BAKHITA - Bakhita nasceu no 
Sudão, na África, em 1869. De família abastada, seu 
pai possuia terras, plantações e gado. Bakhita não foi 
o nome de nascença. Aos 7 anos de idade, como era 
comum onde morava,  foi raptada por dois árabes, 
que impuseram o nome de Bakhita que significa: 
«afortunada». A pequena escrava, depois de um mês 
de prisão, foi revendida várias vezes para outros 
árabes e em 1885, Bakhita chega à Itália com o seu 7º 
patrão. O administrador desse senhor, muito 
religioso, se preocupou com a formação religiosa de 
Bakhita, e como na Itália não existia
escravidão, ela ficou livre para iniciar seu
catecumenato. Em  janeiro de 1890, 
Bakhita é batizada, crismada e recebe a
1ª Eucaristia. Ela nutria um imenso
desejo de se tornar religiosa e em
1896 pronunciou os votos:
castidade, pobreza e obediência.
No ano de 1947, Bakhita 
adoeceu. Quase sem forças, 
passava horas em oração e entregou
sua alma a Deus. Em 17 de maio de 
1992 foi beatificada e em outubro de
2000, foi declarada «Santa», sendo
que o milagre que a levou ser
reconhecida como Santa, aconteceu
aqui em Santos. 
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Quaresma	é	um	tempo	favorável	para	
redescobrirmos	a	fé	em	Deus	como	base	

da	nossa	vida!

A nossa Paróquia 
A nossa Paróquia 

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

   é uma boa... 

...porque me sinto...porque me sinto
   em casa!   em casa!
...porque me sinto
   em casa!
Davi Fernandes Simões Soares - Capela do Bom PastorDavi Fernandes Simões Soares - Capela do Bom PastorDavi Fernandes Simões Soares - Capela do Bom Pastor

ACESSE O  SITE ACESSE O  SITE 
www.aleteia.org/ptwww.aleteia.org/pt

ACESSE O  SITE 
www.aleteia.org/pt

Acessando esse site, Acessando esse site, 
você encontrará notícias você encontrará notícias 
e fatos do mundo na e fatos do mundo na 
perspectiva católica..perspectiva católica..

Acessando esse site, 
você encontrará notícias 
e fatos do mundo na 
perspectiva católica..

MUTIRÃO DE CONFISSÕES
PARA A PÁSCOA

Paróquias da Região da Orla de Santos sempre
 às 20h, com a presença de vários sacerdotes.  

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015

«EU	VIM	PARA	«EU	VIM	PARA	
SERVIR»SERVIR»

«EU	VIM	PARA	
SERVIR»

Assim como Jesus veio para servir aos homens 
e mulheres, todos nós batizados devemos ser 
servidores de nossos irmãos. Voltar o nosso 
coração para Deus é também voltar o nosso 
coração para as pessoas que sofrem. Essa 
capacidade de servir está em nós. Deus nos deu 
essa graça para que vivamos na alegria e não 
privemos os nossos irmãos de nosso amor.

«Nasci em Jacareí-SP e estou com 24 anos. Me sinto muito 
feliz em retornar a minha Paróquia de origem. Estou há sete 
anos no seminário. Já realizei estágios pastorais no Serviço 
de Animação Vocacional (SAV), nas Paróquias de Santa 
Margarida Maria, Catedral (Santos), Nossa Senhora 
Auxiliadora (São Vicente), Senhor Bom Jesus (Guarujá), São 
Francisco de Assis (Cubatão). Estou há três meses na 
Paróquia da Pompéia (desde 08/11/2014). Tendo 
terminado meus estudos filosóficos e teológicos, agora 
resido na Paróquia da Pompéia onde assessoro algumas 
pastorais. Em breve estaremos realizando um trabalho 
missionário na capela de São João Paulo II, visando 
fortalecer a presença da Igreja Católica no bairro do Campo 
Grande». Carlos Alberto Courbassier Junior

«Desde pequeno meus pais me traziam para assistir a 
missa, para participar de eventos e datas festivas da 
comunidade. Na adolescência entrei para o grupo de 
jovens da Paróquia São Paulo Apóstolo, onde lá 
conheci a Tatiana e começamos a namorar. Após 
alguns anos de namoro, exatamente no dia 
13/05/2000 (dia de N. S. de Fátima) nos casamos. Hoje 
temos uma filha linda, a Beatriz, que segue os 
mesmos passos desde que nasceu, na Igreja da 
Pompéia. Esse ano fomos convidados a participar da 
comunidade como Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão. Uma bênção!"

Alexandre e Tatiana Quagliato

SEMINARISTASEMINARISTASEMINARISTA

19/03 - Capela do Bom Pastor  

19/03 - Capela Santa Edwiges

20/03 - Capela Nossa Senhora dos Navegantes

23/03 - Igreja Sagrado Coração de Jesus

24/03 - Igreja São Paulo Apóstolo

25/03 - Igreja Nossa Senhora do Rosário de 

 Pompéia

26/03 - Igreja Santo Antonio do Embaré

27/03 - Igreja Senhor dos Passos

30/03 - Igreja Nossa Senhora do Carmo
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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 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

444

MISSAS ESPECIAIS

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 09 de março, às 20hSegunda-feira, dia 09 de março, às 20hSegunda-feira, dia 09 de março, às 20h
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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  -  1167,15 kg                       SAÍDA  -  74 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA
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A 
Festa da

Anunciação do 
Senhor

«O mundo
era indigno
de receber 

o Filho de Deus
diretamente

das mãos do Pai,
Ele o deu a Maria

a fim de que
o mundo 

o recebesse por
meio dela.»

PompéiaPompéiaPompéia
PARTICIPE DA PASTORAL FAMILIAR.

SUA FAMÍLIA É IMPORTANTE!
A Paróquia da Pompéia sabe o quanto sua 
família é importante. Por isso  convidamos 
você a participar da missa das 19h, aos 
sábados, onde oramos por toda as famílias e 
também dos , Encontros da Pastoral Familiar
que acontecem no segundo sábado de cada 
mês, após a missa das Famílias. Não perca 
essa chance de compart i lhar  suas  
experiências com outras pessoas, que 
também sabem o quanto a família é 
importante. Participe!

13/03 - 2º Aniversário da Eleição13/03 - 2º Aniversário da Eleição
              do Santo Padre Papa Francisco,              do Santo Padre Papa Francisco,
              como Pastor Supremo da              como Pastor Supremo da
              Santa Igreja              Santa Igreja

25/03 - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO 25/03 - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO 
              DO SENHOR              DO SENHOR

                            

 - Santo Expedito02/03
 - Liturgia das Horas - Vésperas Solenes 05/03

              com Bênção do Santíssimo, às 16 horas              
 - Sagrado Coração de Jesus06/03
 - Missa de Nossa Senhora de 08/03

              Nazaré, às 10h
10/03 - Santa Bakhita
13/03 - 2º Aniversário da Eleição
              do Santo Padre Papa Francisco,
              como Pastor Supremo da
              Santa Igreja

 - São José, esposo da Bem-Aventurada19/03
              Virgem Maria, Padroeiro da 
              Igreja Universal

- 2º Aniversário do início do Ministério do19/03 
              Santo Padre Papa Francisco, como Pastor
              Supremo da Igreja
25/03 - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO 
              DO SENHOR

 - São Frei Galvão25/03
 - Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor29/03

          

              

           

          

 

Ofereço	meu	dízimo	sabendo	que	nada	
do	 que	 ofereço	 me	 fará	 falta. Senhor 
acolhe o meu dízimo mensal, fruto de 
minha consciência missionária. 
Adesões como novos dizimistas na Secretaria 
Paroquial e nos Plantões do Dízimo nas 
missas do 2º Domingo do mês.

CRISMACRISMACRISMA
Adultos e jovens, receberão o Crisma no 

dia 06 de março.

Um método prático para aprender a orar e entrar 
numa relação pessoal e íntima com o Senhor, na Fé e 
no Amor. Novos grupos terão início dia 04 de março, à 
tarde e à noite. Informação e inscrição na Secretaria 
Paroquial e na saída das missas. Participe!

OFICINAS DE ORAÇÃO
E VIDA

SEMANA SANTASEMANA SANTASEMANA SANTA
Dia 29/03 - Domingo de RamosDia 29/03 - Domingo de Ramos

Dia 02/04 - Ceia do Senhor e Lava-PésDia 02/04 - Ceia do Senhor e Lava-Pés

Dia 03/04 - Celebração da Paixão do SenhorDia 03/04 - Celebração da Paixão do Senhor

Dia 04/04 - Sábado Santo - Vigília PascalDia 04/04 - Sábado Santo - Vigília Pascal

Dia 29/03 - Domingo de Ramos
Haverá procissão em todas as missas. 
(Favor trazer os ramos).
Dia 02/04 - Ceia do Senhor e Lava-Pés
Igreja da Pompéia e do Bom Pastor, missa 
às 19h (Vigília Eucarística até às 23h)
Dia 03/04 - Celebração da Paixão do Senhor
Somente na Igreja da Pompéia, às 15h  
Via Sacra às 18h e Procissão às 19h
Dia 04/04 - Sábado Santo - Vigília Pascal
Igreja da Pompéia e do Bom Pastor, missa 
às 20h (Traga uma vela para a celebração)

Santo Agostinho
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