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As vezes, por um instante
Orações para RezarOrações para RezarOrações para Rezar

A� s	vezes,	por	um	instante	paro	no	meio	da	
turbulência	do	dia,	fecho	os	olhos,	tapo	os	
ouvidos	e	por	um	instante	me	sinto	feliz:	
não	 estou	 sozinho,	 estas	 comigo,	 meu	
Deus.	Amém.

Nicolas Brandasse       Nicolas Brandasse       Nicolas Brandasse       

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

 ...Ela nos ensina a ...Ela nos ensina a
    Palavra de Deus com    Palavra de Deus com
    qualidade.    qualidade.

 ...Ela nos ensina a
    Palavra de Deus com
    qualidade.

«Cheguei a Santos em 1986 e por ser católico, 
procurei uma Igreja e encontrei a  Pompéia. 
Frequentei por vários anos e me afastei por um 
tempo. Quando chegou o tempo do meu filho 
Pablo fazer a Primeira Eucaristia, eu e minha 
esposa Vania, voltamos para a Igreja da Pompéia 
e passamos a participar das missas dominicais, 
das missas da capela do São João Paulo II e eu, do 
terço dos homens.  Nos sentimos muito bem, 
pois a Paróquia da Pompéia é uma comunidade 
acolhedora. Hoje vivo feliz e convido a todos para 
participarem desta caminhada rumo à felicidade 
completa, com a Graça de Deus». 

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

ngo dos anos, a representa em atitude de lolo

Em 26 de julho celebra-se a festa de Santa  Ana e 
São Joaquim, tradicionalmente conhecidos como 

pais de Nossa Senhora. Em decorrência da festa 
religiosa, celebra-se também o Dia dos Avós. 

Santa Ana é mais conhecida e sua devoção mais 
divulgada. Padroeira dos avós, sua imagem, ao 

ngo dos anos, a representa em atitude de lo
ensinar Maria a ler. Por isso, tornou-se 

também padroeira dos estudantes e da 
promoção da leitura. 

Oração a Santa Ana - Senhor, Deus de 
nossos pais, que concedestes a Santa Ana 
a graça de dar a vida à mãe de vosso filho 

Jesus, olhais por todas as famílias que 
lutam para sobreviver e que se encontram

em grandes dificuldades de relacionamento.    

vossa filha Maria Santíssima. Por este si  légio, ngular privingular privi

temporais bem como as da minhaa

fé, esperança e caridade, invocandondo
também o vosso bendito nome. Amém.mém.

Que os lares sejam lugares abençoados e plenos de 
acolhimento e de compreensão. Santa Ana, nossa 
padroeira, olhai para as crianças, acompanhai os 
adolescentes e jovens, amparai os idosos e doentes de 
nossa sociedade. Que todas as pessoas possam contar 
sempre com as bênçãos de vossa proteção. Santa Ana, eu 
ainda vos peço (fazer o pedido); neste dia dai-me a graça 
que tanto necessito. Santa Ana, rogai por nós! Amém!
Oração a São Joaquim - Ó grande São Joaquim, nosso 
glorioso padroeiro, nós, devotos vossos, nos regozijamos 
com o pensamento de terdes sido escolhido entre todos os 
santos, para cooperar nos mistérios divinos e enriquecer o 
mundo com a bem-aventurança Mãe de Deus e nossa, 
vossa filha Maria Santíssima. Por este si  légio, ngular privi
sois poderosíssimo junto à Mãe e o Filho 
de Deus, de sorte que não há graça que 
não possais alcançar. Recorro a vós, 
animado por essa confiança plena, 
pedindo vossa valiosíssima proteção e 
recomendando-vos todas as minhas
necessidades espirituais e
temporais bem como as da minha
família. Peço-vos,ó glorioso
santo, a graça especial de
(pedido) e espero obtê-la pela
vossa paternal intercessão.
Peço a graça do amor
perseverante a Jesus e Maria,
a fim de que eu viva e morra na
fé, esperança e caridade, invocando
também o vosso bendito nome. Amém.

39-	R:	Jesus	de	Nazaré	é	o	Filho,	a	Segunda	pessoa	divina,	à	qual	nos	referimos	quando	rezamos:	Em	
nome	do	Pai	e	do	Filho	e	do	Espírito	Santo.	Ele	realmente	era	Deus.	Provocou	escândalo	quando	
perdoou	os	pecados;	isto	era,	aos	olhos	dos	seus	servos,	um	crime	capital.	Mediante	milagres	e	sinais,	
mas	especialmente	através	da	ressurreição,	os	discípulos	reconheceram	quem	era	Jesus	e	adoraram	
como	Senhor.	Esta	é	a	fé	da	Igreja.

JESUS	É	DEUS?	ELE	PERTENCE	À	SANTÍSSIMA	TRINDADE?JESUS	É	DEUS?	ELE	PERTENCE	À	SANTÍSSIMA	TRINDADE?JESUS	É	DEUS?	ELE	PERTENCE	À	SANTÍSSIMA	TRINDADE?

m	que	m	que	
			cremos			cremos
m	que	
			cremos

        Jairo Vasconcelos e Família
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A Legião de Maria é formada por leigos católicos sob a proteção de Nossa Senhora. Em nossa 
Paróquia são 14 pessoas que se dedicam num trabalho ativo de apostolado espiritual, que é 
orientado através de reuniões semanais, que acontecem toda segunda-feira, às 15h. Elas oram, 
visitam famílias, idosos e doentes, famílias enlutadas, hospitais, asilos, velórios de pessoas 
conhecidas e desconhecidas. Estão sempre presentes onde houver necessidade de uma palavra 
amiga e confortadora. A Legião de Maria é, portanto, a vida do cristão em oração e ação.
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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

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

PompéiaPompéiaPompéia

O EspíritoO Espírito
Plenifica nossoPlenifica nosso

Batismo.Batismo.

O Espírito
Plenifica nosso

Batismo.

MISSAS	ESPECIAISMISSAS	ESPECIAIS

10 e 11/05 - Festa 10 e 11/05 - Festa 
              do Bom Pastor              do Bom Pastor
Igreja do Bom PastorIgreja do Bom Pastor
(Missas nos horários normais)(Missas nos horários normais)
14/0514/05 -  - FESTA DE SÃOFESTA DE SÃO
              MATIAS APÓSTOLO              MATIAS APÓSTOLO

24 e 25/05 - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA24 e 25/05 - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
              (em todas as missas)              (em todas as missas)
26/0526/05 - São Filipe Néri - São Filipe Néri

 - São Frei Galvão  - São Frei Galvão 28/0528/05                                 

                            

01/05 - São José Operário e   
              Santo Atanásio, Bispo e Doutor
02/05 - Sagrado Coração de Jesus

 - Santo Expedito05/05
 - Santa Bakhita08/05

10 e 11/05 - Festa 
              do Bom Pastor
Igreja do Bom Pastor
(Missas nos horários normais)
14/05 - FESTA DE SÃO
              MATIAS APÓSTOLO

 - São José19/05
 - Santa Rita de Cássia22/05

24 e 25/05 - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
              (em todas as missas)
26/05 - São Filipe Néri

 - São Frei Galvão 28/05                 

              

           

          

 

FESTA NA IGREJA DO FESTA NA IGREJA DO 
BOM PASTOR!BOM PASTOR!

FESTA NA IGREJA DO 
BOM PASTOR!

Participe da festa do Bom Pastor, 
com o Tríduo de 08 a 10 de Maio. 
Quinta e Sexta-feira com missa às 
19h30. A comunidade da Paróquia 
da Pompéia está convidada a 
participar especialmente da missa 
do dia 9 de Maio, Sexta-feira, às 
19h30. E no final de semana, 
missa nos horários normais com 
q u e r m e s s e .  Vá  s a b o r e a r  
deliciosos doces e salgados.

PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!

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

«Eu	 te	 louvo,	 Senhor,	
porque	 do	 dízimo	 me	
leva	 além	 de	 minha	
comunidade,	amor	sem	
fronteiras».
Senhor acolhe o meu dízimo mensal, 
fruto de minha vivência na fé.

 «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  -  1669,2 kg                       SAÍDA  -  84 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE ABRIL DE 2014DOAÇÕES MÊS DE ABRIL DE 2014DOAÇÕES MÊS DE ABRIL DE 2014

CELEBRAÇÃO DA SEMANA SANTA 
NA PARÓQUIA DA POMPÉIA

Domingo de Ramos

Lava-Pés

Procissão do Senhor morto

Vigilia Pascal: Água e Fogo

http://www.facebook.com/diocesedesantos
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