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Senhor, o que queres que Senhor, o que queres que 
eu faça? eu faça? 
Senhor, o que queres que 
eu faça? 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Para	onde	devo	ir?	-	Leva-me.	
Quem	é	este	que	eu	encontro?	-	Mostre-me	a	
pessoa.	De	que	é	que	eu	devo	falar	ou	calar?	-	
Diz-me	do	que	se	trata.	O	que	queres	fazer,	
meu	Deus?		Que	eu	não	seja	empecilho	no	teu	
caminho.	Amém!

...Jesus é tão importante ...Jesus é tão importante 
   que nos deu a    que nos deu a 
   oportunidade de vir a    oportunidade de vir a 
   catequese para seguir    catequese para seguir 
   sua Palavra e fazer     sua Palavra e fazer  
   novos amigos.   novos amigos.

...Jesus é tão importante 
   que nos deu a 
   oportunidade de vir a 
   catequese para seguir 
   sua Palavra e fazer  
   novos amigos.

A nossa Paróquia A nossa Paróquia 

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

   é uma boa... 

Clara Lis Estevam        Clara Lis Estevam        Clara Lis Estevam        

«A Igreja da Pompéia sempre esteve presente em 
nossas vidas, desde nosso curso de noivos , passando 
pela minha crisma e agora a catequese dos nossos 
filhos. A missa aos domingos vem para completar 
nossa semana com a família toda reunida para o 
encontro com Jesus . ELE sempre esteve presente em 
vários momentos difíceis que passamos , como a 
cirurgia no coração do nosso filho mais novo e 
também agindo no problema da asma do nosso mais 
velho. Enfim , a Pompéia é onde nos encontramos 
com Jesus, com  nossos amigos e fazemos novas 
amizades .»  Amauri, Isabella, João Pedro e Gustavo

Santa	InêsSanta	InêsSanta	Inês

corpo inteiro ao fio da espada que o carrasco vibra com todo  oo

HISTÓRIA - A existência desta mártir de doze anos, que viveu 
no início do século IV e foi vítima da feroz perseguição de 
Diocleciano, é bem documentada. Sua popularidade e devoção 
se estenderam por toda a cristandade desde o início até agora. 
Acreditando em uma tradição grega o papa Damaso diz que 
Inês foi martirizada numa fogueira. O poeta Prudêncio e toda a 
tradição latina afirma que Inês não quis sacrificar à deusa 
Vesta e por isso foi decapitada. Isso é verossímil. O fato foi 
comentado por Santo Ambrósio com estas palavras: «Em um 
corpo tão pequeno, havia lugar onde ferir? As meninas da 
sua idade não resistem ao olhar repreensivo dos pais e o 
cutucão de uma agulha as faz chorar. Inês, porém, oferece o 
corpo inteiro ao fio da espada que o carrasco vibra com todo  o
furor sobre ela.» Em volta de sua pessoa quiseram tecer as 
mesmas vicissitudes das outras virgens romanas, também 
inscritas no Cânon da missa. Segundo essa lenda até o filho do 
prefeito de Roma foi tentar contra a pureza de Inês. Uma vez 
desprezado, delatou-a como cristã. O prefeito ordenou-lhe
 

 ju juventude que as rodeia; as drogas,

prestar homenagem à deusa Vesta.Levaram-na a um 
lugar infame. O primeiro  homem que  se aproximou 
dela caiu  morto a seus  pés. Então,  decapitaram-na. 
A  obstinação do  prefeito  não  lhe  permitiu  avaliar  
o  prodígio  do testemunho  dado a   Cristo  por  esta  
vida  tenra e pura: ele  não se rendeu.Um rito antigo 
perpetua a lembrança  deste exemplo de pureza. Na 
manhã de 21 de  janeiro são benzidos dois cordeiros 
e, depois, oferecidas ao papa as lãs deles para servir 
de pálio aos arcebispos. Essa antiquíssima cerimônia 

se desenvolvia na basílica de Santa Inês, construída 
na via Nomentana  por Constantina, filha 
do imperador Constantino, pelos anos de 

345, mais ou menos.
Oração - Ó Deus, que destes à Vossa Santa 

Igreja, Santa Inês, como exemplo de pureza 
de vida, ornada de todas as virtudes, fazei 

que as nossas jovens encontrem nela 
um modelo de fé e de amor à seguir, 

servindo somente à Cristo e 
seu Reino. Por sua vida e por seus 

méritos, afastai os males da
 juventude que as rodeia; as drogas,

as más companhias, o 
indiferentismo religioso, e todas as 

tentações do mal. Que Santa Inês
interceda à Deus por uma juventude

sadia, algre e animada pela vida, cheia
de entusiasmo pelas coisas de Deus e

de esperança de um Mundo melhor.
Santa Inês, rogai por nós.             
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Em que CremosEm que CremosEm que Cremos

PODE ALGUÉM ACEITAR A EVOLUÇÃOPODE ALGUÉM ACEITAR A EVOLUÇÃO
E SIMULTANEAMENTE CRER NO CRIADOR?E SIMULTANEAMENTE CRER NO CRIADOR?

PODE ALGUÉM ACEITAR A EVOLUÇÃO
E SIMULTANEAMENTE CRER NO CRIADOR?

« F r e q u e n t a m o s  a 
Paróquia desde 2010 e 
adoramos a comunidade 
e a acolhida. Aqui nos 
sentimos em casa. Uma 
casa que nos abraçou, 
c heia  de amor.  Nos 
sentimos abraçados, 
acarinhados e é onde 
buscamos força, alegria, 
conforto    e    LUZ    para

passarmos a semana 
cheios de PAZ e do 
Espírito Santo. Hoje faço 
catequese de Crisma, 
Oficina de Oração (já fiz 
3 vezes) e Escola da Fé... 
que é realmente uma 
Escola, onde podemos 
entender ainda melhor a 
Palavra de Deus.»

Heloisa eHeloisa eHeloisa e Mauro Zannin JuniorMauro Zannin JuniorMauro Zannin Junior

POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?
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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

http://www.facebook.com/diocesedesantos
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«Eu	 te	 louvo,	 Senhor,	 porque	
n o s s o 	 d í z i m o 	 d e u 	 à	
comunidade	um	só	 coração	e	
uma	só	mente	na	mesma	fé».
Senhor acolhe o meu dízimo mensal, 
fruto de minha vivência na fé.

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

MISSAS ESPECIAIS

 «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  -  1193,65 kg                       SAÍDA  -  83 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2014

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da PompéiaPARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!

04/07 - Sagrado Coração de 04/07 - Sagrado Coração de 
              Jesus              Jesus

16/07 - Festa de Nossa Senhora 16/07 - Festa de Nossa Senhora 
              do Carmo              do Carmo

                            
    

- Festa de São Tomé 03/07 
              Apóstolo   
04/07 - Sagrado Coração de 
              Jesus

- Santo Expedito07/07 
 - Santa Josefina Bakhita 09/07

              e Santa Paulina
 - São Bento11/07
 - São Camilo de Lélis 14/07

16/07 - Festa de Nossa Senhora 
              do Carmo

 - Bem aventurado17/07
              Inácio de Azevedo 
              Presbítero 

 - São José21/07
25/07 - Festa de São Tiago Maior

 - São Frei Galvão30/07
 - Santo Inácio de Loyola              31/07

              
  

           

          

 

JANTAR DAJANTAR DAJANTAR DA

Segunda-feira, dia 14 de julho, às 20hSegunda-feira, dia 14 de julho, às 20hSegunda-feira, dia 14 de julho, às 20h

TERÇOTERÇO
DOS HOMENSDOS HOMENS

TERÇO
DOS HOMENS

Sábado, dia 12 de julho, às 20h30Sábado, dia 12 de julho, às 20h30Sábado, dia 12 de julho, às 20h30

CALDO VERDECALDO VERDECALDO VERDE
DO BOM PASTORDO BOM PASTORDO BOM PASTOR

Missão Missão 
dos seguidoresdos seguidores

 de Jesus. de Jesus.

Missão 
dos seguidores

 de Jesus.
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PompéiaPompéiaPompéia
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

São PedroSão PedroSão PedroSão PauloSão PauloSão Paulo

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA PARÓQUIA

da catequese da catequese 
da Pompéiada Pompéia
da catequese 
da PompéiaFesta JuninaFesta JuninaFesta Junina

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
NA CAPELA SÃO JOÃO PAULO II

Na Festa 
de Pentecostes, 

foi abençoado o novo
Ambão da Palavra

 da Igreja da Pompéia.

Toca de AssisToca de AssisToca de Assis
Sábado, dia 19 de julho, às 20h30 Sábado, dia 19 de julho, às 20h30 Sábado, dia 19 de julho, às 20h30 
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