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OS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARESOS	SANTOS	DOS	NOSSOS	ALTARES
HISTÓRIA DE SÃO DOMINGOS SÁVIO -  São Domingos 
Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, no vilarejo 
chamado Riva, na Itália. Era um dos três filhos de 
Carlos Sávio, ferreiro, e Brígida, costureira. Uma 
família simples, mas rica na fé. Aos doze anos de idade 
São Domingos se encontrou com São João Bosco e se 
tornou seu aluno, fazendo os estudos secundários, 
como eram chamados na época. Sabe-se hoje que, 
toda a sua vida, tão curta e intensa, foi uma grande e 
linda  busca   pela   santidade.   Tocado   pelo  carisma 
     de  São João Bosco, ele sempre quis salvar mais e 
 mais   pessoas.   Ele   fundou   a   «Companhia 
       da Imaculada Conceição». Dessa entidade simples
       sairam os melhores  ajudantes de São  João Bosco.
   São Domingo Sávio tinha dons espirituais  
 especiais   e   uma   habilidade   de  profetizar.
 Tomado  pela   tuberculose  aos  quinze  anos,
                                                        voltou à casa dos pais,
                                                             onde  morreu.
                                                 São  Domingos  foi 
                                                   beatificado     em
                                                              1950 e canonizado
                                                             em  12 de junho de
                 1954. É padroeiro    
      das pessoas que 
      sofrem falsas   
           acusações.                                     
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LAUDATO SI’LAUDATO SI’LAUDATO SI’EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Para que a Paróquia da Pompéia continue jovem e em forma 
aos 89 anos, precisamos continuar com as reformas. Agora 
chegou a hora de trocarmos os bancos da nossa Igreja. Para 
isso contamos, mais uma vez, com a generosidade da 
comunidade. Você poderá doar um assento por R$160,00, dois 
assentos por R$320,00, três assentos por R$480,00, um banco 
por R$640,00, ou fazer qualquer doação espontânea. São 84 
bancos e o custo total da reforma será de R$55.000,00. Vamos 
juntos bancar esta idéia, para você continuar orando com 
conforto e segurança. Participando, você ainda entrará para a 
história da nossa Paróquia constando seu nome, se assim 
desejar, no site da Paróquia da Pompéia, como doador desta 
campanha. Participe você também!.

FAÇA PARTE DA HISTÓRIA DA NOSSA PARÓQUIA
BANCANDO ESTA IDÉIA:

CAMPANHA DA TROCA DOS BANCOS!

Festa Junina da catequese da Pompéia, realizada Festa Junina da catequese da Pompéia, realizada 
no dia 06 de junho no ginásio de esportes.no dia 06 de junho no ginásio de esportes.

Festa Junina da catequese da Pompéia, realizada 
no dia 06 de junho no ginásio de esportes.

«Frequento a Paróquia desde 2008, assistindo as 
missas das 19h30, aos domingos . Me sinto muito 
gratificado em  frequentar a mesma  igreja onde 
meus pais se casaram.  Procuro ter uma 
participação efetiva na ajuda à liturgia e estou 
sempre disponível quando me pedem para fazer 
a coleta, levar Jesus crucificado ou a vela, na 
procissão de entrada. Admiro a comunidade 
desta igreja, onde todos são muito participativos. 
Espero poder sempre  ajudar a Paróquia, em 
comunhão com Jesus e Maria.»
                                                      Gerson Luiz da Silva Miguel
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«O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui 
a preocupação de unir toda a família humana na busca de 
um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos 
que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, 
nunca recua no seu projeto de amor, nem Se arrepende de 
nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de 
colaborar na construção da nossa casa comum. Desejo 
agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos, nos 
mais variados setores da atividade humana, estão a 
trabalhar para garantir a proteção da casa que 
partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que 
lutam, com vigor, por resolver as dramáticas 
consequências da degradação ambiental na vida
dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem
 de nós uma mudança; interrogam-se 
como se pode pretender construir um 
futuro melhor, sem pensar na crise 
do meio ambiente e nos 
sofrimentos dos excluídos.»
(Referência do texto: nº13)

Papa Francisco lançaPapa Francisco lança
 sua segunda encíclica sua segunda encíclica
Papa Francisco lança

 sua segunda encíclica

No dia 18 de junho, o Santo Padre lançou uma encíclica -No dia 18 de junho, o Santo Padre lançou uma encíclica -
documento papal de maior valor - com o título  documento papal de maior valor - com o título  
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No dia 18 de junho, o Santo Padre lançou uma encíclica -
documento papal de maior valor - com o título  
Laudato Si’, Louvado Seja, que trata sobre a preservação da
natureza como nossa casa comum.

O Ministério da Educação tentou colocar a ideologia de O Ministério da Educação tentou colocar a ideologia de 
gênero nos Planos Municipais de Educação. Em várias gênero nos Planos Municipais de Educação. Em várias 
cidades do Brasil, como em Santos, essa ideologia foi  cidades do Brasil, como em Santos, essa ideologia foi  
rejeitada pelas Câmaras Municipais.rejeitada pelas Câmaras Municipais.

O Ministério da Educação tentou colocar a ideologia de 
gênero nos Planos Municipais de Educação. Em várias 
cidades do Brasil, como em Santos, essa ideologia foi  
rejeitada pelas Câmaras Municipais.
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  não apague  idéia. e s s a

Diga à ideologia«NÃO» 
de Gênero.
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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

http://www.facebook.com/diocesedesantos

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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 «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  -  1239,30 kg                       SAÍDA  -  84 Cestas 

PASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADEPASTORAL DA CARIDADE

DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2015DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2015

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 13 de julho, às 20hSegunda-feira, dia 13 de julho, às 20hSegunda-feira, dia 13 de julho, às 20h

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS
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«Em tudo«Em tudo
amar e servir»amar e servir»

«Em tudo
amar e servir»

Santo Inácio  de LoyolaSanto Inácio  de Loyola
(31/07)(31/07)

Santo Inácio  de Loyola
(31/07)D í z imo 	 é 	 a 	 p r o va 	 d a 	

maturidade	cristã	do	católico.	
Senhor	 acolhe	 o	 meu	 dízimo	 mensal,	
fruto	de	minha	consciência	missionária.	

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

                      03/07 - Festa de São Tomé, Apóstolo03/07 - Festa de São Tomé, Apóstolo    

16/07 - Festa de Nossa Senhora do Carmo16/07 - Festa de Nossa Senhora do Carmo

 - Liturgia das Horas - Vésperas Solenes02/07
              com Bênção do Santíssimo, às 16h

           03/07 - Festa de São Tomé, Apóstolo  
 - Sagrado Coração de Jesus03/07
 - Santo Expedito06/07
- Santa Bakhita08/07 

 - Santa Paulina do Coração09/07
              Agonizante de Jesus

 - Missa de Nossa Senhora12/07
              de Nazaré, às 10h

 - São Boaventura15/07
16/07 - Festa de Nossa Senhora do Carmo

 - Inácio de Azevedo - Presbítero 17/07
 - São José20/07
 - Santa Maria Madalena22/07
 - Santa Marta29/07
 - São Frei Galvão29/07
 - Santo Inácio de Loyola, Presbítero31/07

          

              

           

          

 

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORACOROAÇÃO DE NOSSA SENHORACOROAÇÃO DE NOSSA SENHORA

BOM PASTORBOM PASTORBOM PASTOR

IGREJA DA POMPÉIAIGREJA DA POMPÉIAIGREJA DA POMPÉIA

CAPELA SÃO JOÃO PAULO IICAPELA SÃO JOÃO PAULO IICAPELA SÃO JOÃO PAULO II

CAPELA SÃO JOÃO PAULO II

RUA EVARISTO DA VEIGA, 179    -   PARCELA MENSAL R$6.944,44

       JUL/15 - R$34.722,20

AGO/15 - R$27.777,76
    SET/15 - R$20.833,32

OUT/15 - R$13.888,88
    NOV/15 - R$ 6.944,44

                            DÍVIDA RESTANTE DO TERRENO

Em 5 meses concluiremos o pagamento do segundo  terreno da Capela 
São João Paulo ll. Veja a tabela abaixo. Para que essa 1ª etapa se torne 
realidade, e iniciarmos a construção da Capela, precisamos continuar 
contando com sua generosidade nos pagamentos e novas aquisições dos 
carnês. Pegue seu carnê na Secretaria Paroquial ou faça uma doação 
espontânea: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, Banco 
Itaú, Ag.1604, Conta Corrente nº 01777-0. Faça parte desse projeto de 
amor. Você pode participar da missa todas as 4ª feiras, às 19h e rezar o 
terço diariamente, às 18h. Deus o abençoe.  
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