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DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO BRASIL - No 
dia 08 de setembro de 1630, após uma grande tempestade, um 
pescador saiu para ver suas redes no mar de Saquarema. Ao 
passar diante de um morro, onde hoje está erguida a Igreja 
Matriz dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, viu uma forte luz e 
foi verificar o que era. No local do brilho, ele encontrou a imagem
de Nossa Senhora de Nazaré. Levou a imagem para sua casa na
vila dos pescadores, reuniu todos os pescadores, 
fizeram orações e foram dormir. No dia seguinte, a imagem
reapareceu no local onde havia sido encontrada. Isso
aconteceu por duas vezes. Todos entenderam que era para
construir uma capela naquele local. Muitos milagres
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Tudo provémTudo provém
de vós de vós 
Tudo provém
de vós 

aconteceram   a  partir  de   então   e  a  capela  ficou 
pequena,  sendo   necessário  construir   uma   igreja 
bem   maior.   Sua  festa  é   celebrada  no  dia  08  de 

setembro.
Oração a N.S. de Nazaré - Ó Virgem Imaculada de 

Nazaré, fostes na terra criatura tão humilde, a ponto 
de dizer ao Anjo Gabriel: Eis aqui a escrava do Senhor. 
Mas por Deus fostes exaltada, e preferida entre todas 

as mulheres, para exercer a sublime missão de Mãe do 
Verbo Encarnado. Adoro e louvo o Altíssimo que vos 

elevou a essa excelsa dignidade e vos preservou da 
culpa original. Quanto a mim, soberbo e 

carregado de pecados, sinto-me 
confundido e envergonhado perante 

vós. Entretanto, confiando na bondade 
e ternura de vosso Coração Imaculado 

e maternal, peço-vos a força de imitar a 
vossa humildade, e participar da vossa 

caridade a fim de viver unido, pela 
graça, ao vosso Divino Filho Jesus. 

Assim como vós viveste no retiro 
de Nazaré. Para alcançar essa graça, 

(fazer o pedido), quero com 
imenso afeto, e filial devoção,

saudar-vos como o arcanjo
Gabriel: Ave Maria cheia de

graça...    N.S. de Nazaré, 
rogai por nós. Amém!

                                                  Nossa	Senhora	de	NazaréNossa	Senhora	de	NazaréNossa	Senhora	de	Nazaré

Gabriel Gomes        Gabriel Gomes        Gabriel Gomes        

A nossa Paróquia 
A nossa Paróquia 

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

   é uma boa... 

... porque meu... porque meu
coração bate porcoração bate por
Jesus.Jesus.

... porque meu
coração bate por
Jesus.

«Comecei a participar das missas da Pompéia em 
2009. Fui levado por uma pessoa amiga e, em 2010, 
passei a fazer parte da Pastoral dos Leitores. Nos 
anos de 2011/2012 fui Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão e, em 2014, voltei à Pastoral 
dos Leitores. Atualmente ajudo no terço dos 
homens. Sinto que é muito importante servirmos a 
Deus e à nossa comunidade. A igreja me preenche, 
pois é a extensão de minha casa. Desde que 
comecei a participar assiduamente, fiz vários 
amigos e tive mais força para enfrentar os 
problemas que passei. Busco no aprendizado que 
tenho na igreja, levar para minha casa, minha 
família e para a comunidade. Procuro ser um 
missionário, levando a Palavra de Deus».

«No dia 12 de agosto, na Câmara Municipal de Santos, por ocasião da Sessão Solene em Comemoração à Semana da 
Família, nosso Bispo Diocesano Dom Jacyr Francisco Braido foi homenageado pela Câmara e a Orquestra Sinfônica da 
Paróquia da Pompéia fez sua primeira apresentação fora das dependências da igreja. A orquestra se mantém com ajuda 
de colaboradores que contribuem mensalmente através de carnês que estão disponíveis na secretaria paroquial e com o 
incentivo de um paroquiano, que doou os instrumentos. Com o objetivo de levar os jovens para a música, plantamos uma 
semente que dá frutos, sendo que nesse ano ela completa 5 anos de existência. As aulas são semanais, ministradas por 
professores por instrumento e sob a regência do Maestro Tirolli».                                             Dalva Menezes - coordenadora
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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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Chá do  Chá do  Chá do  

«Que	cada	um	dê	conforme	tiver	
decidido	 em	 seu	 coração,	 sem	
pesar	 nem	 constrangimento,	
pois	 Deus	 ama	 quem	 dá	 com	
alegria.
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 Palavra se fez carne «A Palavra se fez carne 
e habitou entre nós»e habitou entre nós»

«A Palavra se fez carne 
e habitou entre nós»
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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  -  1314,5 kg                       SAÍDA  -  81 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE AGOSTO DE 2014

08/09 - Natividade de Nossa Senhora08/09 - Natividade de Nossa Senhora
              Festa de N.S. do Monte Serrat              Festa de N.S. do Monte Serrat

14/09 - FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 14/09 - FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 
15/0915/09 - Nossa Senhora das Dores - Nossa Senhora das Dores

29/09 - Festa dos Arcanjos 29/09 - Festa dos Arcanjos 
              Miguel, Gabriel e               Miguel, Gabriel e 
              Rafael                            Rafael              

                            
    

01/09 - Santo Expedito
 - São Gregório Magno03/09

04/09  Liturgia das Horas - Vésperas -
              Solenes com Bênção 
              do Santíssimo, às 16horas
05/09 - Sagrado Coração de Jesus
08/09 - Natividade de Nossa Senhora
              Festa de N.S. do Monte Serrat
10/09 - Santa Bakhita 
14/09 - FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 
15/09 - Nossa Senhora das Dores

 - São José 19/09
 - São Frei Galvão24/09

26/09 - São Cosme e 
              São Damião
29/09 - Festa dos Arcanjos 
              Miguel, Gabriel e 
              Rafael              

              
  

           

          

 

FESTEJOS DA PADROEIRA
NOSSA SENHORA DE MONTE SERRAT

NA CATEDRAL

Nosso gesto concreto, será  doação de Nosso gesto concreto, será  doação de 
alimentos não perecíveis, em prol da Casa  alimentos não perecíveis, em prol da Casa  
São João Paulo ll.São João Paulo ll.

Convidamos a todos para a participação 
especial da Paróquia da Pompéia, dia 03 de 
Setembro na Novena, às 18h30 e Santa 
Missa, às 19h, da Catedral nos festejos da 
Padroeira Nossa Senhora Monte Serrat.
Nosso gesto concreto, será  doação de 
alimentos não perecíveis, em prol da Casa  
São João Paulo ll.

A PARÓQUIA DA POMPÉIA E SUA
COMUNIDADE PARABENIZA

DOM TARCÍSIO SCARAMUSSA. 
NO PRÓXIMO DIA 19 DE SETEMBRO

NOSSO BISPO COADJUTOR NOMEADO, 
DA DIOCESE  DE SANTOS, COMPLETA 
6 ANOS DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL. 

Dia 13 de setembro, às 10h, 
no Mendes Convention Center. 
Av. Francisco Glicério, nº206.
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A s  z e l a d o r a s ,  A u r o r a 
Lamberti Martins, Neuza 
Carlos, Vera Rocha Garcia e 
Rosa Maria de Oliveira, 
receberam as fitas no dia da 
Festa do Sagrado Coração de 
Jesus da Igreja da Pompéia.

Reunião - toda 1ª sexta-feira 
do mês das 15h30 às 16h30.
Participe você também! 
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