AVISOS – 14 e 15 DE ABRIL DE 2018
PARA TODA A PARÓQUIA:
 MESA DE CONVERSA SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA: sextafeira, 20 de abril, às 19h30, na Sala 5 do Centro Social, com a
presença do Advogado José Francisco Rodrigues.
 ABAIXO ASSINADO: para a reprovação da proposta de
extinção da linha 2033 (Betânia/centro) e de alteração no
trajeto da linha 2034. Possibilidade de assinar no final da
missa ou na secretaria durante a semana.
 45 anos da paróquia São Sebastião – confira a
programação abaixo e se organize com toda a família para
participar.
PARA LER PESSOALMENTE

 HORA SANTA VICENTINA: terça-feira, 17 de abril, às 20h,
na Igreja São Sebastião.
 MISSA DA VISITAÇÃO: terça-feira, 17 de abril, às 20h, na
 INFÂNCIA MISSIONÁRIA: para crianças e adolescentes de 7
a 14 anos, todo sábado, de 15 às 16h, na sala 5 do Centro
Social
 Preparação para Pentecostes: toda segunda-feira a partir do
dia 30/04 às 19h30 na igreja de São Sebastião. Organizado
pelo grupo de oração Canção do Espirito. Programação nas
redes sociais da paróquia
PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO – 45 ANOS:
CONSTRUINDO UMA HISTÓRIA DE FÉ
 Domingo 29 de abril: Caminhada fotográfica “Um olhar sobre a nossa
história” - das 8h às 12h – Local de partida: Comunidade Missionária Rua
Canoas, 461













o inscrições: 3383-1996 ou www.saosebastiaobetania.com.br
Terça-feira 1° de maio: Missa em honra a São José Operário
o Às 8h00 na paróquia São Judas Tadeu (Palmeiras)
Sexta-feira 4 de maio: primeira sexta-feira – adoração e louvor dos
jovens – das 23h00 às 00h30
Sábado 5 de maio:
o Missa única em ação de graças pelos 45 anos às 18h30 –
celebrada por Dom Vicente Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
de BH, logo após...
o Sarau louvação com Chico Lobo e Dom Vicente às 20h00
 no Terreno ao lado da igreja de SSEB, onde teremos também
barraquinhas
Domingo 6 de maio:
o “Um olhar de amor sobre o feminino” – encontro para mulheres
(jovens e adultas), com Ivna Sá (fotógrafa de família e mulheres,
jornalista, professora e palestrante) – no Centro de Acolhida
Betânia das 8h00 às 12h00
o Missa de Investidura dos novos Ministros Extraordinários da
Eucaristia e lançamento do espetáculo teatral “Re-construindo
uma história” - às 18h30
Sábado 12 de maio:
o Brechó (garagem) – das 9h00 às 12h00 – no galpão da
Comunidade Missionária (Rua Canoas, 461 Betânia)
 Quem desejar contribuir, pode doar levando na paróquia, até
o dia 4/05 tudo aquilo que não utiliza mais: roupas (lavadas),
calçados, móveis (em bom estado), eletrodomésticos
(funcionando), etc
o Festa com barraquinhas e show com o Ministério de música
Católica Bnai Elohim, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima - às
19h00
Domingo 13 de maio:
o Procissões até a Comunidade N.S. de Fátima com saídas das igrejas
de São Sebastião e Mãe dos Pobres (com suas respectivas
imagens) às 18h30
o Missa solene de Nossa Senhora de Fátima, às 19h00 na Vila
Betânia
Sábado 19 de maio:
o Festa da Acolhida (na praça do Cinquentenário)

 Apresentação e divulgação das pastorais e serviços
paroquiais: das 15h às 18h
 Missa solene de Pentecostes – às 18h
 Vigília de Pentecostes – das 19h às 21h

