AVISOS 02 e 03 DE JUNHO DE 2018
PARA TODA A PARÓQUIA:
 FORMAÇÃO PCE, aberta a todos: quarta-feira, 06 de junho, às 20h, no
Centro Social.
 FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: missa sexta-feira, dia 08 de
junho, às 19h30, na Igreja São Sebastião. Tríduo: momento de oração ao Sagrado
Coração na terça, quarta e quinta-feira às 19,h na Igreja São Sebastião.
 MUTIRÃO CONTRA A MISÉRIA E A FOME: sábado, dia 9, os ministros da
caridade passarão nas casas para recolher alimentos para os irmãos necessitados.
A equipe do mutirão pode retirar a carta e os panfletos.
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BAZAR DE ROUPAS:
Centro de Acolhida: sexta-feira, dia 8, de 9 às 12h.
São Sebastião: sábado, dia 09, de 9 às 12h.

 ROMARIA A APARECIDA DO NORTE: 21 a 23 de setembro – passagem na
secretaria no valor de R$ 380,00 (possibilidade de parcelar em três vezes).
 FORROZÃO DO BETÂNIA: A Paróquia de São Sebastião e a Comunidade
Missionária de Villaregia adiam o FORROZÃO BETÂNIA, previsto para os dias 9 e 10
de junho - reagendando a sua realização para 14 e 15 de julho. Essa escolha é fruto
da reflexão dos grupos e pastorais envolvidos na organização, pensando neste
delicado momento vivido por nossa sociedade, que exige interiorização, reflexão e
escolhas concretas para construir um Brasil que vise verdadeiramente o bem
comum, onde reine a paz, a justiça e a fraternidade. São Sebastião interceda por
todo o povo brasileiro. Obrigado pela compreensão e pedimos que divulguem a
notícia.
PARA LER PESSOALMENTE
 Exortação Apostólica: GAUDETE ET EXSULTATE – do Papa Francisco, sobre
o chamado à Santidade no mundo atual, recomendamos a leitura – à venda na
secretaria.
 Pintura da grade da Igreja São Sebastião: queremos organizar um mutirão
para pintar as grades da Igreja, quem puder ajudar deixar o contato com o
sacerdote ou na secretaria.

