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OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES
HISTÓRIA DE SANTA CECÍLIA -  Santa Cecília é padroeira 
dos músicos. Não se tem muita informação sobre sua 
vida.  É provável que tenha sido martirizada entre 176 
e 180, sob o império de Marco Aurélio. Escavações 
arqueológicas não deixam dúvidas sobre a sua 
existência. Segundo a Paixão de Santa Cecília, escrita 
no século V, Cecília seria da nobre família romana dos 
Metelos, filha de senador romano e cristã desde a 
infância. Quando moça foi prometida em casamento 
ao jovem Valeriano. No dia do casamento, ela chamou 
seu noivo e disse toda a verdade sobre sua fé. Disse 
que tinha feito voto de castidade para Deus e 
começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo. 
Tamanho foi o poder  das palavras de Cecília que, após 
ouvi-la, ele se converteu. Santa Cecília, vendo a 
maravilha  que  Deus  estava  operando  através  dela,
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«Em 1990, em Aparecida do Norte, nos 
conhecemos e  fomos apresentado  através do 
Conjunto Agnus Dei.  No ano seguinte chegamos à 
Capela Bom Pastor e já membros desta 
comunidade, em 1993, nos casamos e tivemos dois 
filhos (Sara e Jonas). Dentro da Comunidade 
ganhamos amigos e uma família, mas como em 
tudo na vida, também  tivemos tristezas, onde 
perdemos entes queridos. Trabalhamos em várias 
pastorais como Catequese, Liturgia e Grupo de 
Oração. Atualmente cantamos e tocamos  nas 
missas de domingo. Na Capela Bom Pastor está a 
nossa história e nossos amigos. Sabemos que viver 
sem uma comunidade não é possível,  pois passar 
por tribulações e vencê- las é uma missão de uma 
verdadeira «comum  unidade.» Wellington e Juliene

agradecia cantando. Daí vem o fato dela ser 
padroeira  dos  músicos. Em  função dos 

milagres,  ela  foi  muito  perseguida  
 pelo prefeito de Roma, exigindo que ela 

renunciasse  à fé  cristã.  Por  fim, 
pressentindo sua morte, Cecília pediu
 ao Papa para entregar todos os seus

 bens aos pobres e transformar sua 
casa numa igreja. O túmulo de Santa 

Cecília ficou desaparecido por muitos
séculos. Ao ser encontrado, seu corpo

estava intacto. 

Toda	vocação	nasce	na	família,
cresce	na	comunidade,

se	fortalece	na	oração	e	dá
	frutos	na	missão.

Tua	Palavra
é	luz	para

minha	vida!

CICLO DE PALESTRAS DA PARÓQUIA  
DA POMPÉIA

A Paróquia da Pompéia convida você para a 
palestra com o Padre Tiago Wenceslau, doutor em 
Direito Canônico, com o tema «Os delitos graves, 
feridas na Igreja de Cristo.» Dia 28 de agosto, 
sexta-feira, às 20h, no auditório do Liceu Santista. 
Inscrições abertas na Secretaria da Igreja da 
Pompéia. (Fonte: Jason Evert - Teologia do Corpo Dele, in: www.homemcatolico.com.br)

«Quando eu e minha mulher nos preparávamos para o casamento, nós tínhamos que decidir qual leitura Bíblica seria feita 
na Missa. Casais normalmente usam a festa de bodas de Caná ou uma passagem sobre amar um ao outro. Entretanto, 
Crystalina ficou um pouco surpresa quando perguntei se ela se importava se a  crucificação fosse lida como nosso 
Evangelho.
Eu suponho que para muitas pessoas que estavam presentes na Missa do nosso casamento, foi um pouco estranho. O que 
eles viam era um jovem casal se comprometendo a amar uns aos outros. O que eles ouviam foi um relato de um homem 
que foi espancado, despido, açoitado e assassinado.
Mas para mim, dizia tudo sobre a promessa que eu estava prestes a fazer para minha noiva. Nas próprias palavras de Jesus, 
-Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos ! (Jo 15, 13). Dando Seu corpo para Sua noiva, Ele 
deu a ela vida. De jeito nenhum eu cheguei à perfeição do que eu prometi, mas eu sempre posso me voltar para a Cruz para 
ver o modelo de como eu devo amar minha esposa.»

SOBRE COMO AMARSOBRE COMO AMAR
 UMA MULHER. UMA MULHER.

SOBRE COMO AMAR
 UMA MULHER.

«OS DELITOS GRAVES, «OS DELITOS GRAVES, 
FERIDAS NA IGREJA DE FERIDAS NA IGREJA DE 

CRISTO»CRISTO»

«OS DELITOS GRAVES, 
FERIDAS NA IGREJA DE 

CRISTO»
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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
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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  -  1487,45 kg                       SAÍDA  -  77 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2015

MISSAS ESPECIAIS

Dízimo		é	fonte	de	bênção	e	elo	de
comunhão	na	comunidade.	
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.
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DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS
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«A família é a fonte «A família é a fonte 
de toda a fraternidade, de toda a fraternidade, 

e que é tambéme que é também
 o fundamento  o fundamento 

e o principal e o principal 
caminho para a paz, caminho para a paz, 
então, por vocação,então, por vocação,

ela deve se espalharela deve se espalhar
 pelo mundo pelo mundo

com seu amor.»com seu amor.»

«A família é a fonte 
de toda a fraternidade, 

e que é também
 o fundamento 

e o principal 
caminho para a paz, 
então, por vocação,

ela deve se espalhar
 pelo mundo

com seu amor.»
Papa FranciscoPapa FranciscoPapa Francisco

06/08 - Festa da Transfiguração06/08 - Festa da Transfiguração
              do Senhor                do Senhor                        

16/08 - Solenidade - Assunção de Nossa Senhora16/08 - Solenidade - Assunção de Nossa Senhora

 - Missa votiva de Santo Expedito03/08
06/08 - Festa da Transfiguração
              do Senhor             

 - Liturgia das horas-06/08
              Vésperas Solenes com
              Bênção do Santíssimo
              às 16 horas

 - Missa às 10h, de Nossa Senhora de Nazaré          09/08
- São Lourenço, Diácono10/08 

 - Missa votiva de Santa Bakhita10/08
 - São Maximiliano Maria Kolbe14/08

16/08 - Solenidade - Assunção de Nossa Senhora
 - Missa votiva de São José 19/08
 - São Bernardo, Abade e Doutor 20/08

21/08 - São Pio X - Papa e Confessor
 - São Bartolomeu, Apóstolo24/08
 - Missa votiva de São Frei Galvão26/08
 - Santa Mônica27/08
 - Santo Agostinho - Bispo e Doutor28/08

          

              

           

          

 

FESTA DA TAINHA

Venha participar dessa Venha participar dessa 
deliciosa festa dia 15 de agosto, a partirdeliciosa festa dia 15 de agosto, a partir
das 20h, no Ginásio de Esportes dadas 20h, no Ginásio de Esportes da
Igreja da Pompéia. Não perca!Igreja da Pompéia. Não perca!

Venha participar dessa 
deliciosa festa dia 15 de agosto, a partir
das 20h, no Ginásio de Esportes da
Igreja da Pompéia. Não perca!

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Terça-feira, dia 11 de agosto, às 15hTerça-feira, dia 11 de agosto, às 15hTerça-feira, dia 11 de agosto, às 15h

TARDE BENEFICENTETARDE BENEFICENTETARDE BENEFICENTE
em prol da Capelaem prol da Capela
São João Paulo llSão João Paulo ll
em prol da Capela
São João Paulo ll

EVENTOS  VOCACIONAIS 
   

Dia 02/08 - Hora Santa, às 17h
Dia 08/08 - Terço Luminoso, às 17h30
Dia 16/08 - Tarde vocacional, às 15h
Dias 29/08 e 30/08 - Feira vocacional
após as missas

VISITA DA IMAGEMVISITA DA IMAGEM
PEREGRINA PEREGRINA 
DE NOSSA SENHORA DE NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA NA DE FÁTIMA NA 
PARÓQUIA DA POMPÉIA.PARÓQUIA DA POMPÉIA.

VISITA DA IMAGEM
PEREGRINA 
DE NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA NA 
PARÓQUIA DA POMPÉIA.

De 06 a 10 de agosto.

OFICINA DE ORAÇÃO E VIDA
Novos grupos terão início em 05 de agosto de 2015, às 
14h30 e às 20h. Inscrições na Secretaria Paroquial, ou 
pelos telefones: 3288-2271 e 9 9785-7335.
Elzira Salgado de Lima, guia das Oficinas de Oração e 
Vida - elzirasalgadodelima@gmail.com
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