TER
01

ANO NOVO
Feriado Ano Novo - Confraternização Universal
SANTA MARIA MÃE DE DEUS
- 17h30: Missa nas Alcantarinas
- 18h30: Missa em Nossa senhora de Fátima
- 19h30: Missa em São Sebastião

SEX
04

-

8h: Adoração Santíssimo
15h: Missa no Recanto Feliz
19h30: Missa da 1ª Sexta
23h: Adoração dos Jovens

SÁB
05

- 8h: Missa do Imaculado Coração de Maria, em São
Sebastião
- 11h30: Mil Ave Marias na Igreja

QUA
02

Novena de São Sebastião nas regiões (a partir do dia 2)
Informe-se na secretaria ou nas redes sociais para saber
onde acontecerão os encontros

SEX
04

Primeira Sexta-feira
- 8h às 19h: Adoração e intercessão pela festa de São
Sebastião
- 19h30: Missa do Sagrado Coração de Jesus
- 23h às 00h30: Adoração dos jovens

SÁB
05

- 8h: Missa ao Imaculado Coração de Maria – com
participação dos movimentos marianos da paróquia
- 18h30: Missa capela Nossa Sra. De Fátima - com visita da
relíquia de São Sebastião
- 18h30: Missa de envio dos festeiros e levantamento do
mastro (no terreno)

DOM
06

Epifania do Senhor
- 7h30: Missa em Ação de Graças pelos 86 anos da
Conferência Santos Reis – com participação da folia de Reis
- 9h30: Missa na Região 9 – com visita da relíquia de São
Sebastião
- 9h30: Missa das crianças
- 17h00: Tarde de louvor com a banda Dominus
- 19h30: Missa investidura dos novos Ministros da Eucaristia

QUA
09

- 12h: Missa dos trabalhadores e comerciantes
APRESENTAÇÃO TEATRAL 45 ANOS DA PARÓQUIA

SEX
11

- 20h: Apresentação do teatro: “Re-construindo uma
história” (no terreno) *Ingressos à venda na secretaria

SÁB
12

- 18h: Missa N.Sra Mãe dos Pobres – com visita da relíquia de
São Sebastião
- 18h30: Missa capela N. Sra de Fátima
- 18h30: Missa igreja São Sebastião
- 20h: Apresentação do teatro: “Re-construindo uma
história” (no terreno) *Ingressos à venda na secretaria

MISSAS

São Sebastião

Terça-feira: 19h30
Quarta-feira: 12h
Quinta-feira: 19h30
Sábado: 18h30
Domingo: 7h30/9h30/17h30/19h30

Nossa Senhora de
Fátima

Sábado: 18h30 – missa ou celebração

Mãe dos Pobres

DOM
13

HORÁRIO DE CONFISSÕES

ATENDIMENTOS
Advogada, Psicóloga, Escuta com o Padre: Agendamentos
na secretaria
Atendimento de oração: 1º sábado mês, das 9h às 11h e das
13h às 18h

1° dia do tríduo
- 19h30: Missa
- 20h30 às 22h: Confissões
Barraquinhas e show com Arthur Vasconcelos

SEX
18

2° dia do tríduo
- 19h30: Missa
- 20h30 às 22h: Confissões
Barraquinhas e show com a Banda Safra80

SÁB
19

3° dia do tríduo
- 18h30: Missa
- 14h30 às 17h: Confissões
Barraquinhas e show com o Grupo São Quié
FESTA

DOM
20
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MISSAS EM HONRA A SÃO SEBASTIÃO
- 6h: Missa
- 9h30: Missa
- 15h: Missa da saúde (com unção dos enfermos)
- 18h: Carreata (carros, motos e bicicletas)
- 19h: Missa Solene
Confissões
- das 7h às 8h; das 10h30 às 11h30; das 16h às 17h

EXPEDIENTE
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FESTA DA FRATERNIDADE:
- 10h às 12h: Show de prêmios e brincadeiras gratuitas para
as crianças
- 12h30 às 15h: Almoço da fraternidade e show ao vivo com
Pe. Juliano Maria (o padre sanfoneiro)

QUI
17

HORÁRIO DA SECRETARIA PAROQUIAL
De terça a sexta-feira: das 13h às 22h
Sábado: das 7h às 13h e das 15h às 21h
OBS.: a igreja sempre permanece aberta para a oração pessoal

Missas em São Sebastião:
- 7h30: Missa
- 19h30: Missa e abertura do ano pastoral
Não teremos as missas das 9h30 e das 17h30

TRÍDUO E ORAÇÃO COM A RELÍQUIA DE SÃO SEBASTIÃO

HORÁRIO DA FARMÁCIA
de Segunda a Sexta, de 9h às 11h

NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião Betânia: São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres

UMA PALAVRA
PARA VOCÊ
Tenhamos coragem
para atender ao
chamado de Deus à
santidade
Página 2

FESTA DA FRATERNIDADE

Sábado: 18h

Terça-feira: 14h30 às 16h
Quinta-feira: 20h30 às 21h30
Sábado: 14h30 às 16h

Informativo da Paróquia São Sebastião
Ano 29 - Nº 1 - Janeiro de 2019 - Belo Horizonte, MG

ALMOÇO SOLIDÁRIO

DOM
27

MISSAS:
7h30 9h30 17h30 19h30
- 12h: Almoço solidário, show e brincadeiras para as crianças
com participação de famílias carentes

MISSÃO

Acompanhe o relato
da missionária Maria
Rosa sobre sua
experiência
Página 2

ACONTECEU

Confira como foram
os eventos que
aconteceram em
dezembro
Página 3

AGENDA

Não perca a agenda
deste mês e a Festa
de São Sebastião
Página 4

Por Elizabeth Machado
por Pe. Luís Carlos
“Não tenhamos medo de ser santos!”
(Papa Francisco)
Nestes últimos tempos, lemos a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et exsultate, e encontramos várias pistas
sobre a santidade nos dias de hoje. Ele nos ajuda a compreender que todos nós somos chamados à santidade e que isso
comporta um sacrifício. Num certo sentido, isso significa “martírio”. O Papa diz para tomarmos cuidado para não cairmos na
mediocridade. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo. É preciso a coragem de
“nadar contra a correnteza”.
São Sebastião é um modelo que ilumina nossas escolhas de hoje a partir de sua história vivida nos primeiros séculos depois de Jesus. Conta uma tradição, que este comandante de soldados francês, já era cristão quando foi servir ao imperador
em Roma. Como ele tinha um comportamento muito atencioso e de respeito para com as pessoas, suspeitaram que fosse
cristão e quiseram matá-lo. Os colegas gostavam dele e por isso lançaram as fechas de modo que não atingisse órgãos vitais. Então uma mulher, Irene (nome que significa “paz”), foi cuidar do corpo e viu que ainda estava vivo. Assim, logo que se
recuperou, foi denunciar ao imperador a injustiça da perseguição aos cristãos. Foi assim que a condenação, dessa vez, foi
ser espancado até morrer. “Não tenhamos medo de ser santos!”

Entre os dias 8 e 15 de dezembro, no
Centro de Acolhida Betânia, ocorreu a
segunda edição do Presépio Vivo em
nossa paróquia. Foi uma experiência
muito importante, que envolveu muitas pessoas nos trabalhos e emocionou a todos que tiveram a oportunidade de vivenciar esta experiência.
Além de poder conhecer um pouco
mais a cidade de Belém do tempo de
Jesus, com seus costumes e realidade,
os visitante também tiveram a oportunidade de assistir à encenação do
nascimento de Jesus, Auto de Natal,
apresentação da Orquestra Sinfonia
de Betânia e contação de histórias de
Natal.
Visitar este espaço e reviver a história de Jesus ajudou a viver de maneira
mais profunda e verdadeira o real sentido do Natal.

Por Maria Rosa Testa, missionária da CMV
Estive no Kenya como missionária nos anos que seguiram a independência do
país da Inglaterra em 1963. O Kenya se tornou república pela famosa revolta da
tribo dos Mau-Mau e foi eleito presidente Jomo Kenyatta, que promoveu grandes
reformas econômicas e industriais.
O Kenya é situado no leste africano, às margens do oceano Índico. A capital é
Nairóbi, bela e rica cidade com tantas flores nas ruas e nas casas... mas logo que
se entra na periferia, se encontra a pobreza de tantas pessoas que sobrevivem em
“casas” construídas com lama e palha.
As crianças e os idosos adoecem e morrem pela falta de alimentos, de remédios
e de higiene. Tem acerca de 35 milhões de habitantes, com mais de 70 etnias, por
isso há muitas línguas faladas pelos nativos além do inglês e do kiswahyli.
Nomeado “jardim da África”, o Kenya é atravessado pelo Equador e o clima é suave pelas altas montanhas; O monte Kenya supera os 5000 metros! O pais possui
vários parques nacionais onde vivem leões, elefantes, girafas, leopardos, búfalos,
que são visitados por muitos estrangeiros, cientistas e turistas, com safares, o que
contribui para a economia.
A nossa missão começou a Moyale, cidadezinha do norte, onde o povo era obrigado a seguir a religião muçulmana pelos chefes fanáticos e intransigentes. Aceitaram a nossa missão católica por causa da escola, sendo que o analfabetismo
geral, mas éramos proibidos de evangelizar.
Como não tínhamos nenhum tipo de material escolar, eu varria bem o terreiro e
desenhava no chão um quadrado para cada criança: aquele quadrado era o caderno dos meninos onde escreviam com um pedaço de madeira.
Foi difícil viver lá como missionários sem poder falar de Jesus, a não ser com a
nossa vida de comunhão e fraternidade entre nós e com o povo, especialmente
com os pobres. A lei do amor é universal e vai além até da religião, penetra nos
corações, pois o amor é Deus.
Hoje, depois de tantos anos, há em Moyale uma comunidade cristã católica e um
dos nossos alunos se tornou padre e pároco! A gente “semeou, outros regaram,
outros recolheram os frutos” de uma evangelização que continua e cresce com
a força do Espírito Santo e pela fé profunda de quem escolhe seguir o Mestre,
vivendo a Palavra d’Ele.
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Por Elizabeth Machado

Em comemoração ao dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, foi realizada, pela
primeira vez nossa paróquia, a festa
desta santa, que é a padroeira da região 9.
A festa iniciou com um gostoso almoço das famílias da região. Durante o
tríduo houve celebração da Palavra,
noite de louvor e terço cantado. A festa se encerrou com procissão e missa
solene na região.
Foi uma bela experiência, com grande
participação e muita fé na santa que é
a protetora dos olhos.
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