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Santa	Maria	GorettiSanta	Maria	GorettiSanta	Maria	Goretti

Maria disse que preferia morrer do que aceitar tal 
atitude e acabou realmente morta com catorze 
punhaladas por ele. antes de expirar perdoou o 
agressor. Foi canonizada por Pio Xll, em 1950. O 

assassino ficou 27 anos preso e, arrependido após 
sonhar com Maria Goretti que lhe oferecendo um 

buquê de flores, assistiu à canonização da Angélica 
virgem e mártir, morrendo penitente num convento 

de capuchinhos e assim que deixou a 
prisão foi pedir perdão a mãe de 

Maria Goretti.
      Oração - Ó  Santa Maria Goretti, que

confortada com a graça divina, com 
apenas doze anos, não duvidaste em

derramar o sangue e sacrificar a 
vida em defesa da pureza 

virginal, ensinai à todos, 
mas especialmente à 

juventude, a coragem e a 
decisão de colocar acima 
de tudo, o amor à Cristo. 

Amando-o totalmente, 
tenhamos um verdadeiro 

horror ao pecado, 
possamos viver santamente 

nesta terra e conseguir a 
glória eterna na felicidade do 

Paraíso. Amém!                                                 
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Oração da noite Oração da noite Oração da noite 

Pilar Martins        Pilar Martins        Pilar Martins        

... porque acabamos ... porque acabamos 
    conhecendo um Jesus    conhecendo um Jesus
    lindo e conhecendo    lindo e conhecendo
    mais sobre Deus.    mais sobre Deus.

... porque acabamos 
    conhecendo um Jesus
    lindo e conhecendo
    mais sobre Deus.

Eu	sei	que	Tu	és	meu	Pai,	que	nos	Teus	braços	
estou	 seguro.	 Eu	 não	 Te	 quero	 perguntar	
como	me	guias.	Eu	quero	seguir-Te	sem	me	
preocupar.	E	se	me	deres	o	poder	de	guiar	a	
minha	própria	vida,	com	confiança	de	uma	
criança,	devolvo-a	às	Tuas	mãos.	Amém!

42-	R:		 		Ele	não	é	um	produto	de	fatores	sem	sentido,	42-	R:		 		Ele	não	é	um	produto	de	fatores	sem	sentido,	NÃO.		A	CAUSA	DO	MUNDO	É	DEUS,	NÃO	O	ACASO.NÃO.		A	CAUSA	DO	MUNDO	É	DEUS,	NÃO	O	ACASO.42-	R:		 		Ele	não	é	um	produto	de	fatores	sem	sentido,	NÃO.		A	CAUSA	DO	MUNDO	É	DEUS,	NÃO	O	ACASO.
tanto	no	que	concerne	à	sua	origem,	como	no	que	diz	respeito	à	sua	ordem	interna	e	ao	seu	sim.	Os	
cristãos	acreditam	que	podem		ler	o	manuscrito	de	Deus	na	sua	criação.	São	João	Paulo	ll,	em	1985,	
confrontou	os	cientistas	que	falam	da	totalidade	do	mundo	como	um	processo	casual,	sem	sentido	e	
sem	 fim:	 Perante	 este	Universo	 em	que	 estão	 patentes	 uma	 tão	 complexa	 organização	 dos	 seus	
elementos	e	uma	tão	maravilhosa		orientação	final	na	sua	existência,	falar	de	acaso	seria	mesmo	que	
abdicar	de	procurar	a	explicação	do	mundo	tal	como	se	nos	apresenta.	De	fato,	isto	seria	o	mesmo	que	
aceitar	efeitos	sem	causa.	Tal	significaria	a	renúncia	do	entendimento	humano,	que	assim	rejeitaria	o	
pensamento	e	a	procura	de	uma	solução	para	os	problemas.

Em que CremosEm que CremosEm que Cremos

O	MUNDO	É	PORVENTURA	PRODUTO	DO	ACASO?O	MUNDO	É	PORVENTURA	PRODUTO	DO	ACASO?O	MUNDO	É	PORVENTURA	PRODUTO	DO	ACASO?

LANÇAMENTOLANÇAMENTOLANÇAMENTO
Convidamos	a	todos	para	o	Lançamento	do	
Livro	 «O	 Ciclo	 de	 Leituras	 da	 Torah	 na	
Sinagoga»	 -	 Para	 conhecer	 melhor	 as	
tradições	 paternas,	 do	 Padre	 Fernando	
Gross.	
Uma	herança	
comum		
a	descobrir	entre	
Palavra		de		Deus,	
Judeus	e	Cristãos.

Sábado,		dia		30
de		Agosto,	logo	
após	a	Missa	da	
Família	das	19h.

Pe.	Fernando	Gross
Seminário	São	José

HISTÓRIA - Menina de 12 anos, pobre e analfabeta, preferiu 
morrer cruelmente a consentir no pecado. Filha mais velha de 
cinco irmãos, dos quais também cuidava, órfã de pai, Santa 
Maria Goretti teve que deixar a escola mas esforçou-se para 
terminar o catecismo, recebendo a primeira Comunhão 
aos 12 anos de idade. Sempre alegre, altruísta e bastante 
devota granjeou - sem o querer - a atenção de  Alexandre 
Serenlli, um rapaz de 18 anos de idade. Tentou cortejá-la, 
mas foi rejeitado. O rapaz rondou a casa de Maria Goretti 
e, quando viu a mãe sair, atacou-a, fazendo tudo para que ela 
se entregasse a ele. Rejeitando com decisão todas as 
propostas do assediador, dizia: «Não, não! Deus não quer! Isso 
é pecado!»  

A nossa Paróquia A nossa Paróquia 

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

   é uma boa... 

VOCACIONALVOCACIONALVOCACIONAL

Pastor
al

                            Na Pastoral Vocacional, trabalhamos 
para motivar as vocações no meio de nossa comunidade 
e também ajudamos na animação dos serviços junto às 
pastorais existentes na Paróquia, promovendo a Feira 
Vocacional, encontros e diversos momentos de orações. 
Quando refletimos sobre a vocação, chegamos à 
conclusão de que o Senhor nos criou para 
um objetivo específico: todos nós somos
chamados a participar, com nossos 
dons e talentos, na edificação
da nossa Igreja. Que Ele nos 
fortaleça para que tenhamos
a disponibilidade e a
coragem de dizer «sim» 
ao Seu projeto, mesmo
diante de nossas
limitações, das nossas
dificuldades e do
nosso comodismo.

«Frequentamos há 30 anos as missas dominicais. 
Moravamos em Santo André, onde nos conhecemos, 
casamos e batizamos nossas filhas Angela e Luiza e 
desde o ano 2000, com nossa mudança para Santos, 
passamos a frequentar a Paróquia da Pompéia. Aqui 
nossas filhas fizeram a Primeira Eucaristia e foram 
Crismadas. Também já participamos de grupos de 
oração em duas ocasiões e participo mensalmente do 
Terço dos Homens. Nesses encontros coletivos, o 
objetivo principal é de agradecer a Deus e a Nossa 
Senhora do Rosário de Pompéia pela proteção e 
graças alcançadas, além de renovarmos nosso 
compromisso de fé cristã,  para podermos perseverar 
na transmissão dos valores, atitudes, e exemplos de 
amor, e fidelidade ao projeto de Deus.»                                            

Angelo e Dirlene Stabelini      
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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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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  -  1402,25 kg                       SAÍDA  -  97 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE JULHO DE 2014

Chá beneficente em prolChá beneficente em prol
  

Chá beneficente em prol
 

Terça-feira, dia 12 de agosto, às 15h Terça-feira, dia 12 de agosto, às 15h Terça-feira, dia 12 de agosto, às 15h 

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

17/08 - ASSUNÇÃO DE 17/08 - ASSUNÇÃO DE 
              NOSSA SENHORA               NOSSA SENHORA 
20/0820/08 - São Bernardo e São José - São Bernardo e São José

                            
    

 - Santo Afonso Maria de Ligório e01/08
              Sagrado Coração de Jesus

 - São João Maria Vianney, Presbítero e04/08
              Santo Expedito
06/08 - Festa da Transfiguração do Senhor   
07/08 - Vésperas Solenes com
              Bênção do Santíssimo,
              às 16horas
08/08 - São Domingos e
              Santa Bakhita

 - Santa Clara11/08
São Maximiliano Maria14/08 - 

               Kolbe
17/08 - ASSUNÇÃO DE 
              NOSSA SENHORA 
20/08 - São Bernardo e São José

 - São Pio X, Papa e Confessor 21/08
 - Nossa Senhora Rainha22/08

27/08 - São Frei Galvão e Santa Mônica
 - Santo Agostinho, Bispo e Doutor28/08
 - Martírio de São João Batista              29/08

              
  

           

          

 

Papa Francisco nomeou, dia 16 de Julho, 
Dom Tarcísio Scaramussa, bispo coadjutor 
da Diocese de Santos.

«Eu	 te	 louvo,	 Senhor,	 porque	
nosso	 dízimo	 me	 tornou	 livre,	
livre	do	egoísmo,	do	material,	do	
passageiro».
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.

A COMUNIDADE DA PARÓQUIA
DA POMPÉIA DÁ AS BOAS 
VINDAS AO BISPO COADJUTOR 
DOM TARCÍSIO SCARAMUSSA.
 

CAPELA BEATO JOÃO PAULO IICAPELA BEATO JOÃO PAULO IICAPELA BEATO JOÃO PAULO II

RUA EVARISTO DA VEIGA,179
 parcelas mensais-R$6.944,44

 Parc. nº     Total da dívida
111.111,04   
104.166,60     

97.222,16    
90.277,72   
83.333,28  
76.388,84
69.444,40   
62.499,96   
55.555,52
48.611,08
41.666,64   
34.722,20
27.777,76 
20.833,32  
13.888,88

6.944,44 

16           
15           
14           
13           
12           
11           
10           

9          
8           
7           
6           
5           
4          
3           
2           
1           

Ago/14           
Set/14           

Out/14           
Nov/14           
Dez/14           
Jan/15           
Fev/15           

Mar/15           
Abr/15           
Mai/15           
Jun/15           
Jul/15           

Ago/15           
Set/15           

Out/15           
Nov/15           

 Mês    

Agradecendo a sua colaboração, informamos que o
pagamento  do terreno, da R. Evaristo da Veiga,177
já foi concluído. 
... E O TRABALHO... E O TRABALHO
CONTINUACONTINUA
... E O TRABALHO
CONTINUA
Veja na tabela ao lado o 
caminho que ainda temos de 
percorrer nessa missão para 
pagarmos o  terreno da 
Evaristo da Veiga, nº 179. 
Precisamos contar com sua 
fidelidade nos pagamentos e 
novas aquisições dos carnês 
o u  f a z e r  u m a  d o a ç ã o 
espontânea: Paróquia Nossa 
S e n h o r a  d o  R o s á r i o  d e 
Pompéia - Banco Itaú, Ag.1604 
Conta Corrente nº 01777-0. 
Deus abençoe você e família.

Dias 08, 15 e 22 de agosto das 20h às 21hDias 08, 15 e 22 de agosto das 20h às 21hDias 08, 15 e 22 de agosto das 20h às 21h

DA ESCOLA DA FÉ
ENCONTROSENCONTROSENCONTROS

DA CAPELA SÃO JOÃO PAULO IIDA CAPELA SÃO JOÃO PAULO IIDA CAPELA SÃO JOÃO PAULO II

Quarta-feira, dia 06 de agosto à tarde e à noiteQuarta-feira, dia 06 de agosto à tarde e à noiteQuarta-feira, dia 06 de agosto à tarde e à noite

OFICINA DE ORAÇÃO E VIDAOFICINA DE ORAÇÃO E VIDAOFICINA DE ORAÇÃO E VIDA
Início de Novos Grupos daInício de Novos Grupos daInício de Novos Grupos da

Sábado, dia 02 de agosto às 20h30Sábado, dia 02 de agosto às 20h30Sábado, dia 02 de agosto às 20h30

2ª FESTA DA TAINHA2ª FESTA DA TAINHA2ª FESTA DA TAINHA
em prol da Capela São João Paulo llem prol da Capela São João Paulo llem prol da Capela São João Paulo ll

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

OO
Bom PastorBom Pastor

nos conduz anos conduz a
Deus.Deus.

O
Bom Pastor

nos conduz a
Deus.
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