AVISOS 24 DE DEZEMBRO
PARA TODA A PARÓQUIA:
 Terço dos homens: terça-feira, dia 26, às 20h, na Igreja São Sebastião.
 Vigília de Fim de Ano: No último dia do ano, haverá a tradicional Vigília, das
22h00 às 24h00, para terminar o Ano e começar 2018 em oração. Trazer lanche
para confraternização no final.
 Show de Prêmios e Almoço das Famílias na Festa São Sebastião:

21/01 – Domingo, às 12h30:
Delicioso tropeiro, prêmios fantásticos e recreação gratuita para as crianças no
centro social. Reserve logo seu ingresso na secretaria paroquial!

 Imposto de Renda Solidário: Ajude o Centro de Acolhida Betânia através
doações do Imposto de Renda com dedução integral. As Folhas com
explicação detalhada estão à disposição na porta da igreja no final da missa,
na secretaria paroquial ou nos sites da paróquia, do Centro de Acolhida e da
CMV.
 Missas de Ano Novo:
Sábado 30

Domingo 31

Segunda 01/01/2018

7h30: São Sebastião
18h30: São Sebastião
Não haverá Missa na
Mãe dos Pobres

19h30: Véspera de Ano
Novo – São Sebastião e
Mãe dos Pobres
22h00 – 24h00: Vigília de
Virada do Ano em São
Sebastião

17h30: Alcantarinas
19h00: Nossa Senhora de
Fátima
19h30: São Sebastião

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO – BETÂNIA 2018 PROGRAMAÇÃO
7/01 – DOMINGO:
“Tive fome e me destes de comer” Mt 25,35
12h30 Almoço solidário: “Família adota uma família”
Convide à sua mesa uma família necessitada, preparando o almoço para ela e para a sua família. Iremos
almoçar todos juntos no galpão da Comunidade Missionária de Villaregia – Rua das Canoas, 461. Deixe sua
adesão na secretaria! As fichas de adesão estão à disposição no final das missas na porta da igreja e também
na secretaria paroquial

19h30 - Missa de envio: Patrícia Machado, Stefania e Simone.
 Levantamento do mastro de São Sebastião e envio dos festeiros.
8 a 15/01 - Novena
Novena de São Sebastião nas Regiões – informe-se na secretaria onde acontecerão os encontros.

13/01 – SÁBADO
19h30 Barraquinhas com show ao vivo: no terreno da igreja São Sebastião.

16/01 – TERÇA-FEIRA
20h00 Conclusão da novena: todos juntos no CAB (Centro de Acolhida Betânia)
20h30 Espetáculo de dança: “EU SOU DO SUL” com um grupo Folclórico do Rio Grande do Sul
 Barraquinhas: pastel, cachorro quente e refrigerante

TRÍDUO..
17/01 - QUARTA-FEIRA
1° dia do Tríduo: “Sal da terra e a luz do mundo” Mt 5,13
12h00 Benção dos trabalhadores: funcionários e comerciantes
19h30 Missa: Abertura do ano pastoral

18/01 - QUINTA-FEIRA
2° dia do Tríduo: “No coração de São Sebastião”
19h30: Missa – Conhecer para amar mais o nosso santo padroeiro

19/01: SEXTA-FEIRA
3° dia do Tríduo: “farei aqui três tendas...” Mt 17,4
19h30: Missa – testemunhas vivas da construção da nossa história com Deus
 Todos os dias do tríduo, após a missa haverá barraquinhas de salgados e refrigerante

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO..
20/01 – SÁBADO
“Viva São Sebastião, viva o nosso padroeiro! ”
18h00 carreata: pelas ruas das 3 comunidades (confira o percurso nas redes sociais da paróquia)
19h00 Missa solene: “Leigos e leigas, na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino”

21/01 – DOMINGO
FESTA DAS FAMÍLIAS
10h00 às 12h00 Show de prêmios – confira os fantásticos prêmios nas redes sociais
12h30 Almoço das famílias – delicioso tropeiro
 Local: terreno da igreja São Sebastião (será montada uma tenda que cobrirá todo o espaço)
 Durante todo o tempo recreação gratuita para as crianças no centro social
 Adquira seu ingresso na secretaria.
7h30 e 19h30 missa em São Sebastião (não teremos as missas das 9h30 e 17h30).

