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PASTORAIS DA PARÓQUIA DA POMPÉIAPASTORAIS DA PARÓQUIA DA POMPÉIAPASTORAIS DA PARÓQUIA DA POMPÉIA
                                            A nossa Paróquia está completando 88 anos. Venha comemorar você                                    

também se divertindo nos jantares temáticos, ou fazer vários cursos com o 
Projeto Dom Bosco como informática, artesanato, pintura ou outros idiomas. Nas 

 celebrações das missas, você pode participar em diversas pastorais 
 como Liturgia, Leitores, Ministros, Ambientação, Coroinha. Você ou seus 

 filhos podem ser batizados , crismados e também fazer a 1ª Eucaristia com os cursos 
da Catequese Infantil e para adultos. Temos também o curso de noivos ou ainda aprender um 

instrumento musical participando da Orquestra Jovem da  Pompéia ou se preferir,  pode fazer parte do 
Coral e encantar a comunidade com a sua voz.  São 35 pastorais para você escolher. 

Além de tudo isso, de quebra, você estará ajudando seus irmãos atuando como 
missionário de Jesus. Se  não puder atuar fisicamente, faça uma doação, de 
qualquer quantia, para o Dízimo  e também para a Capela São João Paulo ll. 

Venha conferir. Além de novos amigos,  você pode fazer 
muito pelo seu próximo. Maiores informações na 

Secretaria  Paroquial.
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Bruno Alves Martins        Bruno Alves Martins        Bruno Alves Martins        

A nossa Paróquia 
A nossa Paróquia 

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

   é uma boa... 

... Todas as crianças... Todas as crianças
precisam ter umaprecisam ter uma
formação religiosa,formação religiosa,
além da catequesealém da catequese
movimentar e motivarmovimentar e motivar
meu dia.meu dia.

... Todas as crianças
precisam ter uma
formação religiosa,
além da catequese
movimentar e motivar
meu dia.

«Estou com 89 anos. Nasci e fui criada no bairro da 
Pompéia em São Paulo.  Meus pais sempre 
frequentavam a Igreja Nossa Senhora do Rosário de 
Pompéia. Lá fui batizada, fiz a 1ª Eucaristia, fui 
crismada e me casei. Meus dois filhos também 
fizeram a 1ª Eucaristia nessa mesma Igreja. Sempre 
vínhamos à Santos nas férias e frequentávamos a 
Paróquia da Pompéia. Passaram-se 45 anos. Há 14 
anos estamos morando em Santos e desde então 
passamos a participar assiduamente das missas. 
Minha filha foi crismada, participou da pastoral dos 
Leitores, da Acolhida e faz parte da pastoral da 
comunicação. Sempre fomos bem recebidos e 
fizemos vários amigos. Nossa Senhora do Rosário de 
Pompéia sempre foi muito importante em minha vida 
e me ajuda a entender como é possível estarmos em 
comunhão com Jesus». Assunta C. Rosa

Deus	e	Pai	de	nosso	Senhor
Jesus	Cristo,	que	nos	ensinastes
a	recorrer	a	vós	e	com	confiança
chamar-vos	de	«Pai	Nosso	que

estais	no	Céu».	Ó	Senhor,
infinitamente	bom,	a	quem

é	dado	usar	sempre	de
misericórdia	e	perdoar;

por	intercessão	da
Imaculada	Virgem	Maria,
ouvi-nos,	a	nós	que	nos
gloriamos	do	título	de

devotos	de	Rosário,
aceitai	as	nossas	

humildes	orações	
dando-vos	graças
pelos	benefícios	

recebidos,	e	tornai	
perpétuo	e	cada	dia

mais	glorioso	o	trono	
que	lhe	elevastes	no	

Santuário	de	Pompéia	
pelos	merecimentos

de	Jesus	Cristo.	Amém.

Rogai	por	nós	Rainha	do	Sacratíssimo	Rosário!	Para	queRogai	por	nós	Rainha	do	Sacratíssimo	Rosário!	Para	que
sejamos	dignos	das	promessas	de	Cristo.	Amém!sejamos	dignos	das	promessas	de	Cristo.	Amém!

Rogai	por	nós	Rainha	do	Sacratíssimo	Rosário!	Para	que
sejamos	dignos	das	promessas	de	Cristo.	Amém!
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                 «Santa Edwiges da Silésia (Andechs, Baviera, 1174-
Trebnitz, Silésia, atual Trzebnica, Polônia, 15 de outubro de 
1243), nascida Edwiges de Andechs, é conhecida na Polônia 
pelo nome de Jadwiga Slaska. Depois da morte do marido e 
dos filhos, entrou para o Mosteiro e dedicou-se a ajudar os 
carentes. Com seu próprio dinheiro, construiu hospitais, 
escolas, igrejas e conventos. Ganhou fama de protetora dos 
endividados por ajudar detentos da região, presos por não 
terem recursos para pagar suas dívidas. Foi proclamada 
Santa pela Igreja Católica em 1267.  

História -   

O dia 16 de outubro é dedicado a Santa Edwiges, 
popularmente conhecida como protetora dos 
pobres e endividados.
Oração - Ó Santa Edwiges, vós que na terra fostes o 
amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro 
dos endividados, e no céu agor desfrutais do eterno 
prêmio da caridade que 
em vida praticastes, 
suplicante te peço que 
sejais a minha advogada, 
para que eu obtenha 
de Deus o auxílio de que 
urgentemente  preciso: 
(fazer o pedido). 
Alcançai-me
 também a suprema 
graça da salvação 
eterna. 
Santa Edwiges, 
rogai por 
nós. Amém!

SantaSanta
EdwigesEdwiges
Santa
Edwiges
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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

MISSAS ESPECIAIS

12/10 -  Nossa Senhora da Conceição 12/10 -  Nossa Senhora da Conceição 
               Aparecida -                Aparecida - 
               Padroeira do Brasil               Padroeira do Brasil
                              

12/10 -  Nossa Senhora da Conceição 
               Aparecida - 
               Padroeira do Brasil
               

08/1008/10 - Santa Bakhita - Santa Bakhita

              Margarida Maria Alacoqu              Margarida Maria Alacoquee
17/1017/10 - Santo Inácio de Antioqui - Santo Inácio de Antioquiaa

 - Dia Mundial das Missõ  e da  - Dia Mundial das Missõ  e da 19/1019/10 eses

22 a 24  TRÍDUO PREPARATÓRIO - FESTA DE 22 a 24  TRÍDUO PREPARATÓRIO - FESTA DE 
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIANOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

                            
    

01/10 - Santa Teresinha do Menino Jesus
 - Santos Anjos da Guarda e 02/10

              Liturgia das Horas - Vésperas solenes com
              Bênção do Santíssimo, às 16 horas
03/10  Bem-Aventurados André de Soveral,-
              Ambrósio Francisco Ferro Presbíteros e
              companheiros Mártires
03/10 - Sagrado Coração de Jesus
06/10 - Santo Expedito 
08/10 - Santa Bakhita

15/10 - Santa Teresa de Jesus 
 - Santa Edviges e Santa16/10

              Margarida Maria Alacoque
17/10 - Santo Inácio de Antioquia

 - Dia Mundial das Missõ  e da 19/10 es
              Obra Pontifícia

 - São José20/10
 - São João Paulo ll22/10

22 a 24  TRÍDUO PREPARATÓRIO - FESTA DE 
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

 - Santo Antonio Maria Claret24/10
- Nossa Senhora do Rosário de Pompéia26/10 

 - São Frei Galvão29/10
                
  
              

              
  

           

          

 

FESTA DE NOSSA SENHORA DO
 ROSÁRIO DE POMPÉIA

TRÍDUO PREPARATÓRIO  
O tríduo a Nossa Senhora do Rosário 

de Pompéia, será realizado no 
encerramento da missa das 17 horas.

DIA 22, quarta-feira - 1º Dia do Tríduo 
DIA 23, quinta-feira - 2º Dia do Tríduo
DIA 24, sexta-feira   - 3º Dia do Tríduo
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Festa do CírioFesta do Círio
de Nazaréde Nazaré
Festa do Círio
de Nazaré

Dia 12 de outubro, domingo, missaDia 12 de outubro, domingo, missa
solene às 10h e em seguida Procissãosolene às 10h e em seguida Procissão
pelas ruas de nosso bairro da Pompéia.pelas ruas de nosso bairro da Pompéia.

Dia 12 de outubro, domingo, missa
solene às 10h e em seguida Procissão
pelas ruas de nosso bairro da Pompéia.
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PompéiaPompéiaPompéia
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

Festa daPadroeiraFesta daPadroeiraFesta daPadroeira
Celebrar a Festa Celebrar a Festa 

da Padroeira de nossa Paróquiada Padroeira de nossa Paróquia
é celebrar a presença de Mariaé celebrar a presença de Maria

 na nossa caminhada cristã. na nossa caminhada cristã.

Celebrar a Festa 
da Padroeira de nossa Paróquia
é celebrar a presença de Maria

 na nossa caminhada cristã.

88 Anos88 Anos88 Anosdedede
EvangelizaçãoEvangelizaçãoEvangelização

eee VidaVidaVida

Paróquia da PompéiaParóquia da PompéiaParóquia da Pompéia

Segunda-feira, dia 13 de outubro às 20h30Segunda-feira, dia 13 de outubro às 20h30Segunda-feira, dia 13 de outubro às 20h30

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS

Chá da  Chá da  Chá da  

Terça-feira, dia 07 de outubro, às 15h Terça-feira, dia 07 de outubro, às 15h Terça-feira, dia 07 de outubro, às 15h 

PADROEIRAPADROEIRAPADROEIRA

BÊNÇÃO DOS ANIMAISBÊNÇÃO DOS ANIMAIS
  

BÊNÇÃO DOS ANIMAIS
 Sábado, dia 04 de outubro, às 09h Sábado, dia 04 de outubro, às 09h Sábado, dia 04 de outubro, às 09h 

Dias 03, 10 e 17 de outubro das 20h às 21hDias 03, 10 e 17 de outubro das 20h às 21hDias 03, 10 e 17 de outubro das 20h às 21h

DA ESCOLA DA FÉDA ESCOLA DA FÉDA ESCOLA DA FÉ
ENCONTROSENCONTROSENCONTROS

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

 «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.

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

«Se	o	salário	é	o	fruto	do	nosso	
trabalho,	o	Dízimo	é	o	fruto	do	
nosso	amor».
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.

                ENTRADA  -  1518,25 kg                       SAÍDA  -  86 Cestas 
DOAÇÕES MÊS DE SETEMBRO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE SETEMBRO DE 2014DOAÇÕES MÊS DE SETEMBRO DE 2014

No dia 22 de outubro celebramos
a festa de São João Paulo ll, que
exerceu seu ministério petrino
com incansável espírito 
missionário, dedicando todas as
suas energias
movido pela
solicitude por 
todas as Igrejas
e pela caridade a
toda humanidade.
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