
NOSSA GENTENOSSA GENTENOSSA GENTE
222 333

OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES

Pompéia em Notícia 108Pompéia em Notícia 108Pompéia em Notícia 108

PANORAMAPANORAMAPANORAMAEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

HISTÓRIA DE SANTO EXPEDITO -  Santo Expedito foi 
martirizado na Armênia, no século ll. Ele era militar, foi 
decapitado no dia 19 de abril de 303, sob o imperador 
Dioclesiano, que subira ao trono de Roma em 284. 
Levava uma vida devassa; mas um dia tocado pela 
graça de Deus, vendo uma grande luz, tudo mudou em 
sua vida. Foi então que lhe apareceu o Espírito do mal, 
em forma de corvo, e lhe segredou «cras»...! palavra 
latina que quer dizer «amanhã», isto é - Deixe para 
amanhã!  Não   tenha  pressa!   Adie   sua   conversão.  
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«Chegamos em Santos em 1985, vindos de Volta 
Redonda. Temos 4 filhos, 1 neto e uma neta a 
caminho. Frequentamos a Igreja da Pompéia há 
muitos anos  e o que nos aproximou  foi nossa 
crença em Nossa Senhora, a acolhida e a amizade 
que fizemos dentro da Paróquia ao longo destes 
anos. Hoje sou Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão, o que aumentou muito 
minha fé  e também a responsabilidade perante a 
comunidade». Dilson e Rosangela Moraes
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ALERTA - NOVA TENTATIVA
 DE DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO E
INSERÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO

uais e ainda em um ambiente digital. Grupos de trabalho compostosestadestad

No final deste ano ocorrerá a 3ª Conferência
Nacional de Juventude com o tema «As várias

formas de mudar o Brasil». Os órgãos responsáveis
são a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e a

Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR). A
Conferência é antecedida por pré-conferências municipais,

uais e ainda em um ambiente digital. Grupos de trabalho compostosestad
pelos participantes de cada pré-conferência elaborarão propostas que, após

serem votadas em plenário ao final de cada encontro, serão apresentadas por 
delegados eleitos, na Conferência Nacional que acontecerá de 16 a 19 de dezembro

de 2015, em Brasília.  (Fonte: site do Observatório Interamericano de Biopolítica)

CASAL DE NOIVOS CELEBRA CASAMENTO COMPARTILHANDO JANTAR COM 4 MIL REFUGIADOS SÍRIOS - Fethullah 
Üzümcüoglu e Esra Polat são dois jovens turcos que se casaram no dia 30 de julho em Kilis, perto da fronteira com a Síria, país do 
qual quatro milhões de pessoas fugiram pela guerra, a metade está refugiada na Turquia. Ante esta realidade, o casal decidiu 
convidar para a festa de casamento quatro mil refugiados e compartilharam o jantar com eles. «Ver a felicidade nos olhos das 
crianças refugiadas sírias não tem preço. Começamos nossa jornada de felicidade 
fazendo felizes os outros e isso é um sentimento grandioso», expressou o noivo. 
«Achamos que seria melhor através da Kimse Yok Mu (uma organização caritativa turca), 
a qual poderia prover um caminhão. Se Deus quiser, isto levará outros a fazerem o 
mesmo e alimentar os nossos irmãos e irmãs sírios. Para nós, foi um emocionante jantar 
de casamento», disse. Fonte: site de acidigital notícias

O belo é, de certa forma, ordem. Existe 
um belo litúrgico, pois os elementos do 
rito ordenam-se de tal forma que 
exprimam beleza. Só existe beleza, se 
há ordem. A estética nunca é o fim da 
Missa, mas o belo faz parte da liturgia 
porque ele brilha o esplendor da 
verdade. A beleza litúrgica não deve ser 
considerada uma bobagem ou como, 
simplesmente, um excesso de luxo que 
caberia mal nas comunidades, ao 
contrário, deve ser entendida como 
forma de elevação da alma a Deus que 
é, por si, todo Ordem e todo Belo. Deus 
é beleza infinita, logo a beleza do Rito 
levaria a própria Beleza Incriada 
(Deus), conduziria a adentrar mais 
profundamente no coração do Mistério 
Celebrado. Como diz o documento 
Sacrosanctum Concilium 35: «Essa 
beleza é expressão excelsa da glória de 
Deus e, de certa forma, constitui o céu 
que desce à terra».

EVANGELIZAR PELO BELOEVANGELIZAR PELO BELOEVANGELIZAR PELO BELO

«Conhecereis	a	verdade,	e	a	verdade	vos	
		libertará»																																		(João	8:32)

LEIA	A	BÍBLIA!

fossem decapitados. Esses dois santos são tidos como padro édicos.eiros dos meiros dos m

SÃO COSME E SÃO DAMIÃO - Dia 26 de setembro a Igreja católica celebra a festa dos 
mártires cristãos São Cosme e São Damião. Eles não eram espíritas e nunca o foram, são santos 
católicos, que nasceram na Arábia e viveram na Ásia Menor. Desde muito jovens se dedicaram 
à medicina, estudaram e se diplomaram na Síria. Uniram a fé em Deus com o conhecimento da 
medicina para salvarem muitas vidas e não cobravam nada pelo tratamento que ofereciam. O 
testemunho desses santos católicos fez com que muitos pagãos se convertessem à fé cristã 
católica e despertou o ódio no imperador romano diocleciano que ordenou que esses jovens 
fossem decapitados. Esses dois santos são tidos como padro édicos.eiros dos m

Mas Santo Expedito, pisoteando o 
corvo, esmagou-o, gritando: 

Hodie! quer dizer: Hoje! Nada de
protelações! É pra já! É por isto

que o Santo Expedito é invocado
nos casos que exige solução

imediata nos negócios, 
o santo da «última

 hora», num sim, sem
adiamentos. Segundo

a tradição, Santo
Expedito era armênio,
não se conhecendo o

lugar de seu
nascimento, mas

parece provável que
seja Metilene, onde 

foi martirizado.
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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

Pompéia em Notícia 108Pompéia em Notícia 108Pompéia em Notícia 108

Dízimo,	prática	que	é	 chave	para	
abrir	o	coração.	
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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São João Damasceno
«14 de setembro 

Festa da exaltação da
Santa Cruz»

MISSAS ESPECIAIS

14/09 - Festa da Exaltação da14/09 - Festa da Exaltação da
              Cruz               Cruz 
16/0916/09 - São Cornélio, Papa e - São Cornélio, Papa e

23/09 - Festa de Santo Pio 23/09 - Festa de Santo Pio 
              de Pietrelcina, Presbítero              de Pietrelcina, Presbítero

 - São Jerôni - São Jerôni30/0930/09 momo

03/09 - São Gregório Magno, Papa e Doutor
- Liturgia das horas - Vésperas Solenes com03/09 

              Bênção do Santíssimo, às 16 horas
 - Missa votiva do Sagrado Coração de Jesus          04/09
- Missa votiva de Santo Expedito07/09 

 - Missa votiva de Santa Bakhita09/09
 - Missa às 10h, de Nossa Senhora de Nazaré13/09

14/09 - Festa da Exaltação da
              Cruz 
16/09 - São Cornélio, Papa e
              São Cipriano, bispo 

 - São Mateus, Apóstolo e 21/09
              e Evangelista

 - Missa votiva de São José21/09
23/09 - Festa de Santo Pio 
              de Pietrelcina, Presbítero

 - São Jerôni30/09 mo
 - Missa votiva de São Frei30/09

              Galvão
          

              

           

          

 

Terça-feira, dia 15 de setembro, às 15h.Terça-feira, dia 15 de setembro, às 15h.Terça-feira, dia 15 de setembro, às 15h.

TARDE BENEFICENTETARDE BENEFICENTETARDE BENEFICENTE

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Segunda-feira, dia 1  deSegunda-feira, dia 1  de44Segunda-feira, dia 1  de4
setembro, às 20h.

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS

VOCÊ ESTÁ TORNANDO ESSE 
PROJETO DE AMOR VIRAR 
REALIDADE: CAPELA SÃO JOÃO
 PAULO II.

É isso mesmo o nosso projeto de amor, agora  está se 
tornando  realidade. Em novembro desse ano, 
vamos terminar de pagar o segundo terreno e já 
estamos iniciando a construção do novo espaço de 
oração. Mas para que nossa Capela São João Paulo ll 
seja mesmo uma realidade, além da construção 
temos que comprar os bancos para você orar com  
muito conforto. Precisamos continuar contando 
com sua generosidade nos pagamentos dos carnês e 
também com novas adesões. Para isso, vá até a 
Secretaria Paroquial pegar seu carnê ou faça uma 
doação espontânea: Paróquia  Nossa   Senhora  do  
Rosário  de  Pompéia,  Banco  Itaú, Ag. 1604, Conta 
corrente nº 01777-0. Não fique fora desse 
empreendimento de amor!

 «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  -  1539,45 kg                       SAÍDA  -  82 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2015
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