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OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES
HISTÓRIA DE SANTA RITA DE CÁSSIA -  Santa rita de 
Cássia ou Santa dos Impossíveis, como é, conhecida a 
grande advogada dos aflitos, nasceu em Rocca 
Porena, Itália, em 22 de maio de 1381. Desde jovem, 
Rita tinha intenção de ser religiosa, mas seus pais 
resolveram casá-la com um jovem de família nobre, 
de temperamento violento. Ela suportou tal situação 
por 18 anos. Como ele tinha muitos inimigos, foi 
assassinado. A viúva perdoou os assassinos. Porém, 
crescia em seus filhos o desejo de vingança. Rita pediu 
que Deus os levasse, pois seria melhor que outra 
tragédia. Abalada pela perda dos  marido e dos filhos, 
quis recolher-se ao convento das Agostinianas de 
Cássia, mas não foi aceita. Rezou aos santos de sua 
devoção: São João Batista, Santo agostinho e São 
Nicolau de Tolentino. Conseguindo ingressar no 
convento, viveu ali por 14 anos até sua morte, 
trazendo na testa um estigma,
associando-se assim à paixão de 
Cristo. Morreu no mosteiro de
Cássia em 22 de maio de
1457. No século XVII foi 
beatificada e em 24 de maio
de 1900, canonizada.
o corpo de santa Rita de
Cássia continua 
conservado até hoje. 
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PROVÉRBIOSPROVÉRBIOSPROVÉRBIOS

Minha história com a igreja da Pompéia teve início em 
1983 quando fui batizado. Durante a infância, minha 
mãe sempre me levava à missa depois da saída da 
escola. Participei da catequese infantil e fiz a primeira 
comunhão e continuei frequentando a igreja.  
Conheci Vivian em 2010 e no início do namoro 
convidei-a para conhecer a igreja e assistir à missa. Ela 
não somente aceitou, como após alguns meses 
iniciou a catequese para adultos, onde através dos 
ensinamentos da catequista Maria Regina, pode 
compreender melhor a vida católica, sendo 
posteriormente batizada. Desde então, sempre 
vamos às missas aos domingos na Pompéia, onde 
pretendemos nos casar e formar uma família 
alicerçada nos ensinamentos de Cristo.  

Flávio H. Faitanini e Vivian F. Lopes

PEREGRINAÇÃO
COM 

NOSSA SENHORA!
 Participe da 

peregrinação com 
Maria, da Igreja da 

Pompéia até a 
gruta de Nossa 

Senhora de 
Lourdes, no bairro 

do José Menino, 
dia 17 de maio, 

Domingo, às 16h.
Na gruta faremos a 
nossa consagração 

à Maria, Mãe de 
Jesus!

PADRE RENAN

MãeMãeMãe

Que	ao	dar	a	bênção	da	vida,	entregou	a	sua.
Que	ao	lutar	por	seus	filhos,	esqueceu-se	

de	si	mesma.	Que	ao	desejar	o	sucesso	deles,		
abandonou	seus	anseios.	Que	ao	vibrar	com	suas	

vitórias,	esqueceu	seu	próprio	mérito.
Que	ao	receber	injustiças,	respondeu	com	amor.
E	que,	ao	relembrar	o	passado,	só	tem	um	pedido:
«DEUS,	PROTEJA	MEUS	FILHOS,	POR	TODA	A	VIDA»!

Para	você	mãe,	um	mais	que	merecidoPara	você	mãe,	um	mais	que	merecido
FELIZ	DIA	DAS	MÃES!FELIZ	DIA	DAS	MÃES!

Para	você	mãe,	um	mais	que	merecido
FELIZ	DIA	DAS	MÃES!

PAPA FRANCISCO AFIRMA
QUE A IDEOLOGIA DE GÊNERO

É UM RETROCESSO.
Na catequese pública do dia 15 de abril, o Papa 
Francisco ao falar sobre a diferença e a 
complementariedade entre homem e mulher, 
criaturas de Deus, afirmou que a ideologia de 
gênero é a expressão de uma frustração e 
resignação, com finalidade de cancelar a 
diferença sexual por não saber como lidar com 
ela. Neste caso, disse o Papa, corremos o risco de 
retroceder.

No dia 11 de abril, 
na Igreja Catedral, a 

Diocese de Santos ganhou
 dois novos sacerdotes.

Dentre eles está o 
Padre Renan Fonseca 

e Censi, da 
Capela Bom Pastor

pertencente à Paróquia 
da Pompéia.

«Quando	os	honrados	governam,	o	povo	se	alegra,	quando	os	perversos«Quando	os	honrados	governam,	o	povo	se	alegra,	quando	os	perversos
mandam,	o	povo	se	queixa»mandam,	o	povo	se	queixa»

Provérbios	29,2Provérbios	29,2

«Quando	os	honrados	governam,	o	povo	se	alegra,	quando	os	perversos
mandam,	o	povo	se	queixa»

Provérbios	29,2
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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  -  1328,9 kg                       SAÍDA  -  83 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE ABRIL DE 2015DOAÇÕES MÊS DE ABRIL DE 2015DOAÇÕES MÊS DE ABRIL DE 2015

A	prática	do	dízimo	promove	a	
vida	na	família	e	na	comunidade.	
Senhor	acolhe	o	meu	dízimo	mensal,	
f ru to 	 de 	 minha 	 consc iênc ia 	
missionária.	
Adesões como novos dizimistas na Secretaria 
Paroquial e nos Plantões do Dízimo nas 
missas do 2º Domingo do mês.

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 11 de maio, às 20hSegunda-feira, dia 11 de maio, às 20hSegunda-feira, dia 11 de maio, às 20h

Chá do 
 BOM PASTOR

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia
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« Mãe da Igreja!« Mãe da Igreja!
Iluminai o povo de DeusIluminai o povo de Deus

nos caminhos da fé,nos caminhos da fé,
da esperança e da da esperança e da 

caridade!caridade!

« Mãe da Igreja!
Iluminai o povo de Deus

nos caminhos da fé,
da esperança e da 

caridade!
São João Paulo ll - 1981São João Paulo ll - 1981São João Paulo ll - 1981

Crianças  pastorinhas que presenciaram a aparição
de Nossa Senhora: Lúcia de Jesus, Francisco e

Jacinta Marto

MISSAS ESPECIAIS

14/05 - Festa de São Matias14/05 - Festa de São Matias
              Apóstolo              Apóstolo
17/05 - ASCENSÃO DO SENHOR17/05 - ASCENSÃO DO SENHOR

24/05 - SOLENIDADE DE24/05 - SOLENIDADE DE
              PENTECOSTES              PENTECOSTES

31/05 - SOLENIDADE DA31/05 - SOLENIDADE DA
              SANTÍSSIMA TRINDADE              SANTÍSSIMA TRINDADE

 - São José Operário01/05
 - Sagrado Coração de Jesus             01/05
 - Santo Expedito04/05
 - Liturgia das Horas - Vésperas Solenes com07/05

              Bênção do Santíssimo às 16 horas
 - Santa Bakhita08/05
 - Missa de Nossa Senhora de Nazaré, às 10h10/05
 - Nossa Senhora de Fátima13/05

14/05 - Festa de São Matias
              Apóstolo
17/05 - ASCENSÃO DO SENHOR

 - São José20/05
 - Santa Rita de Cássia22/05

24/05 - SOLENIDADE DE
              PENTECOSTES

 - São Frei Galvão27/05
31/05 - SOLENIDADE DA
              SANTÍSSIMA TRINDADE
          

              

           

          

 

GRUPO DE ORAÇÃO NA CAPELA DO BOM PASTORGRUPO DE ORAÇÃO NA CAPELA DO BOM PASTORGRUPO DE ORAÇÃO NA CAPELA DO BOM PASTOR
Grupo de Oração é a célula fundamental do movimento RCC e se traduz num lugar Grupo de Oração é a célula fundamental do movimento RCC e se traduz num lugar 
de Encontro Pessoal com Deus e de busca constante de um novo Pentecostes. É um de Encontro Pessoal com Deus e de busca constante de um novo Pentecostes. É um 
grupo de pessoas que descobrem ou redescobrem o impactante AMOR grupo de pessoas que descobrem ou redescobrem o impactante AMOR 
INCONDICIONAL de Deus e Seu Plano de vida nova e abundante. É o povo reunidoINCONDICIONAL de Deus e Seu Plano de vida nova e abundante. É o povo reunido
na partilha da Oração, intercessão e incessante Louvor, firmes na busca do na partilha da Oração, intercessão e incessante Louvor, firmes na busca do 
conhecimento de Deus e de Sua Vontade através do estudo de Sua Palavra, conhecimento de Deus e de Sua Vontade através do estudo de Sua Palavra, 
uso dos dons e carismas do Espírito, busca dos sacramentos, propagação uso dos dons e carismas do Espírito, busca dos sacramentos, propagação 
da paz, alegria e unidade. Quem participa de um Grupo de Oração é chamado da paz, alegria e unidade. Quem participa de um Grupo de Oração é chamado 
a vivenciar e experimentar a manifestação sobrenatural de Deus, como descrita na a vivenciar e experimentar a manifestação sobrenatural de Deus, como descrita na 
Sua Primeira Comunidade. Venha participar dos nossos encontros! Sempre às segundas-feiras, às 20h, Sua Primeira Comunidade. Venha participar dos nossos encontros! Sempre às segundas-feiras, às 20h, 
na Capela do Bom  Pastor, Av. Ana Costa, 396.na Capela do Bom  Pastor, Av. Ana Costa, 396.

Grupo de Oração é a célula fundamental do movimento RCC e se traduz num lugar 
de Encontro Pessoal com Deus e de busca constante de um novo Pentecostes. É um 
grupo de pessoas que descobrem ou redescobrem o impactante AMOR 
INCONDICIONAL de Deus e Seu Plano de vida nova e abundante. É o povo reunido
na partilha da Oração, intercessão e incessante Louvor, firmes na busca do 
conhecimento de Deus e de Sua Vontade através do estudo de Sua Palavra, 
uso dos dons e carismas do Espírito, busca dos sacramentos, propagação 
da paz, alegria e unidade. Quem participa de um Grupo de Oração é chamado 
a vivenciar e experimentar a manifestação sobrenatural de Deus, como descrita na 
Sua Primeira Comunidade. Venha participar dos nossos encontros! Sempre às segundas-feiras, às 20h, 
na Capela do Bom  Pastor, Av. Ana Costa, 396.

Terça-feira, dia 12 de maio, às 15hTerça-feira, dia 12 de maio, às 15hTerça-feira, dia 12 de maio, às 15h

VENHA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O 
PROFESSOR TIAGO AMORIM No dia  08 de maio de 
2015, no auditório Santa Bakhita, no Liceu Santista, o 
professor Tiago Amorim, psicopedagogo e professor 
de Filosofia em Curitiba, proferirá palestra sobre «A 
Construção dos Valores da Família». Traga 1kg de 
alimento não perecível e retire seu convite, na 
Secretaria Paroquial da Pompéia. Participe!

CELEBRAÇÃO
DA SEMANA
SANTA
NA PARÓQUIA
DA POMPÉIA

Lava-Pés

Sexta-feira da Paixão Domingo de Ramos

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA
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