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

por Pe. Luís Carlos
É com grande alegria que, após termos vivido a Páscoa do Senhor, nos encontramos como família para celebrar os 45 anos da
nossa Paróquia, não só de criação e instalação, mas de presença neste território, “construindo uma história de fé”.
Queremos olhar a história, entrar nela e fazer memória, porque “sem memória não há história”, e por isso se torna difícil construir
relacionamentos fraternos. A memória fala de relações que se entrelaçam na vida cotidiana (encontrei uma pessoa no supermercado, outra na Igreja, na praça etc.). Há uma série de ações sociais e religiosas que constroem a vida de uma comunidade e a vida
que é feita de relações. À medida que se perde a memória, se perde a força dos laços que ligam as pessoas.
30, 40, 50 anos atrás as pessoas desta região se conheciam - as famílias Alves, Gonçalves, Gomes, o famoso bar do tio Pedro, o
Bambuzinho, os vizinhos que se tornavam meio que parentes, as festas nas ruas etc. Isso diz que existiam relações feitas de conhecimento. Nesses anos, o território foi perdendo essa característica, devido ao desenvolvimento socioeconômico, em particular
no bairro Betânia. Temos uma variedade de recursos, acessibilidade comercial, bancos, condomínios, aumento populacional, sinais
que demostram uma certa valorização dos bairros. Ao mesmo tempo, tal desenvolvimento fez com que se perdessem um pouco
as relações de conhecimento e amizade entre as pessoas. A Paróquia, nas pessoas dos vários párocos que passaram por aqui, e
depois com a chegada da Comunidade Missionária em 1985, influenciou e caminhou junto com o povo no desenrolar-se de tudo
isso. Podemos citar momentos como a luta pela linha do ônibus e a remoção do lixão.
Houve também um desenvolvimento religioso. Há 40 anos atrás havia somente a igreja de São Sebastião como referência eclesial
e aos poucos se viu o nascimento de outros sete lugares de celebração, formando 8 comunidades na Paróquia. Vimos até mesmo
o nascimento de outra paróquia a partir da nossa paróquia: bonito sinal de caminho de maturidade na fé!
Diante destas realidades, qual é o nosso desejo, celebrando os 45 anos da Paróquia?
Vemos neste momento, dois “pulmões” funcionando no corpo paroquial: o desenvolvimento social (com significativo aumento demográfico) e o crescimento religioso. Gostaríamos de celebrar os 45 anos valorizando todos os sinais que falam disso e resgatando
a raiz de tudo o que nos permitiu fazer esta caminhada.
Muitas famílias que chegaram nos últimos anos no território da paróquia de São Sebastião não conhecem esta História e o coração
daquilo que queremos celebrar. Desejamos oferecer a estas famílias (e aos antigos moradores-construtores do bairro, que viveram
essa transformação) uma possibilidade de ver o caminho percorrido até aqui para nos tornarmos todos mais comunidade de
amor, de fé e de esperança.
A festa dos 45 anos seja, para cada um de nós, uma ocasião de crescermos na fraternidade! Com a participação de todos, continuemos construindo uma história de fé. A Trindade Santa nos abençoe e olhos fixos... daqui a pouco são 50 anos!
Um abraço fraterno, do Pe. Luís Carlos, de toda a Equipe pároco e do Conselho Paroquial.

por Andréia Luciene

Neste ano que a CNBB pensou dedicar ao laicato, Gétulio (SSVP), Maria dos Anjos
(RCC), D.Dirce (GAM) e Andréia Luciene (CMV) participaram de uma Missão na
Rede Missionária de Comunidades Maria Mãe de Jesus Cristo em Esmeraldas para
ajudar a animar a Semana Santa.
O pároco, Pe. Ângelo, propôs ao COMIDI essa “aventura”: animar os momentos
de oração da Semana Santa nas 8 comunidades da Rede e visitar as famílias de 3
delas. A experiência foi enriquecedora tanto para os missionários quanto para as
comunidades. As celebrações foram vividas com muita piedade, fé e fraternidade
por todos, numa edificação recíproca. Getúlio, Maria dos Anjos, D.Dirce e Andréia
andaram quilômetros, subindo e descendo morros por várias horas, às vezes com
a missa às 5h da manhã, para encontrarem as famílias e as comunidades. Entretanto, o cansaço físico era compensado pela alegria de trabalhar pra Deus e pela
Missão, recebendo a acolhida tão carinhosa de pessoas tão simples que vivem em
lugares isolados.
A Missão teve como fruto um belo sinal de Jesus Ressuscitado: o nascimento de
um COMIPA formado por 10 pessoas entre jovens, adultos e um adolescente. A
proposta é sonhar juntos também a criação da Infância e a Juventude Missionária.

Confira abaixo a programação da festa dos 45 anos da nossa paróquia e fique atento aos dias e horários dos eventos!

ABRIL
DOM
29

- 8h às 12h: Caminhada fotográfica “Um olhar sobre a nossa história”
Local de partida: Comunidade Missionária Rua Canoas, 461
Inscrições e informações: 3383-1996 ou pelo e-mail: pascomssb@gmail.com

MAIO
TER
01
SEX
04

- 8h: Missa de São José Operário, na paróquia São Judas Tadeu (Palmeiras)
Missa em ação de graças por este fruto de nossa história: o nascimento da paróquia São Judas Tadeu
- 23h às 00h30: Adoração e louvor dos jovens pelos 45 anos da paróquia
- 18h30: Missa única celebrada por Dom Vicente Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de BH
No Terreno ao lado da igreja de São Sebastião

SAB
05

- 20h: Sarau louvação com Chico Lobo e Dom Vicente
No Terreno ao lado da igreja de São Sebastião, onde teremos também barraquinhas
Neste dia não haverá missa na Mãe dos Pobres e em Nossa Senhora de Fátima
- 8h às 12h: “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

DOM
06

- 18h30: Missa de Investidura dos novos Ministros Extraordinários da Eucaristia e lançamento do espetáculo teatral
“Re-construindo uma história” na igreja de São Sebastião
Não haverá as missas das 17h30 e 19h30

SAB
12

DOM
13

- 9h às 12h: Brechó, 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.
- 19h: Festa com barraquinhas e show com o Ministério de música Católica Bnai Elohim, na Comunidade Nossa Senhora de
Fátima (Rua Amanda, 620 - Vila Betânia)
- 18h30: Procissões até a Comunidade Nossa Senhora de Fátima com saídas das igrejas de São Sebastião e Mãe dos Pobres
(com suas respectivas imagens)
- 19h00: Missa solene de Nossa Senhora de Fátima, na Vila Betânia
Em São Sebastião não teremos a missa das 17h30
FESTA DA ACOLHIDA (na praça do Cinquentenário)

SAB
19

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

por Regina Profeta
Nossa paróquia, como em todos os anos, proporcionou aos
fiéis grandes momentos de fé, penitência, oração, meditação
e de encontro com o Espírito Santo naquela que é chamada a
Semana Maior, a Semana Santa!
Do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, cada celebração, com suas particularidades, tornou-se um novo encontro com Jesus e com os irmãos na comunidade! Neste ano,
o Conselho Pastoral preparou algumas novidades: missa de
Ramos no jardim da Comunidade Missionária, adoração dos
jovens na Quinta-feira Santa, a adoração do Senhor morto no
Sepulcro montado no pátio da Igreja São Sebastião. A rota
das procissões também foi adaptada à nova configuração de
nossas comunidades.
Tudo foi vivido com muita intensidade pelas comunidades e
alguns se manifestaram assim: “a adoração com os jovens e
aquele Sepulcro gigante foi como estar inserido naquele contexto que nos leva a reflexão”, partilhou a jovem Fabíola Brandão do EJC. E o jovem Lucas Alves disse que o mais o marcou
foi a Vigília Pascal, no sábado: “é um dos dias mais importantes!”, completou. Para o casal Cilande e Lenice, da Comunidade Nossa Senhora Mãe dos Pobres, que participaram pela primeira vez da Semana Santa em nossa paróquia, é difícil eleger
um só momento especial, porém a celebração do sábado foi
uma grande graça: “o Espírito Santo estava presente nas pessoas que participaram, estávamos em comunhão com Cristo.
Deus se fez presente como nunca; escutei isso das pessoas no
abraço da paz no final da celebração. Agradeço pela acolhida
e dedicação para conosco”, finalizou.
A celebração de Ramos na CMV foi uma das mais mencionadas entre os paroquianos como uma linda experiência!

Pe. José David Quintal Vieira
Congregação Dehonianos

Confira a programação!

MAIO
CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
R. Amanda, 620, Vila Betânia
Dias 29/04 a 04/05 e 06/05 a 08/05
20h: Novenas nas casas
QUA
09

- 20h: Primeiro dia do tríduo e missa nas casas

QUI
10

- 20h: Segundo dia do tríduo e missa nas casas

SEX
11

- 20h: Terceiro dia do tríduo e missa nas casas

SAB
12

- 19h: Barraquinhas com show do ministério de
música católica Bnai Elohim, em frente à capela
- 18h30: Procissões até a Comunidade Nossa Senhora
de Fátima com saídas das igrejas de São Sebastião e
Mãe dos Pobres (com suas respectivas imagens)

DOM
13

As procissões sairão da igreja de São Sebastião e da
Praça Cinquentenário (Capela Mãe dos Pobres) até a
capela de Nossa Senhora de Fátima
- 19h: MISSA SOLENE

por Andréia Luciene
Vamos reder graças ao Senhor da Vida,
que nos permitiu chegar até os dias de
hoje e continuar juntos construindo o
nosso caminho de fé!

“No encontro da manhã, perguntei aos alunos mais novos se já tinham ouvido falar do Espírito Santo. Todo
mundo levantou o braço em resposta afirmativa. Pedi,
então que fossem dizendo algumas coisas que soubessem sobre Ele mas ninguém se lembrava. Depois de
muita insistência, uma criança prontificou-se para falar:
– Só sei que o Espírito Santo está aqui – e apontou para
o seu ombro esquerdo.
De fato, ao benzer-se, todos dizem esse nome tocando no lado esquerdo. Eu estava à espera de todas as
respostas menos daquela. Foi uma boa ocasião para
juntos meditarmos que afinal nós trazemos em nós o
Espírito Santo, qual carga aos ombros.
À tarde, referi esta experiência aos alunos mais velhos
e um deles acrescentou, com simplicidade, perante o
sorriso dos colegas:
– Ah! É por isso que, quando fui crismado, o meu padrinho pôs a sua mão sobre o meu ombro e fez força para
dizer que o Espírito Santo estava pousado ali.
A partir de então todos compreenderam melhor o
significado daquilo que rezavam: O Espírito do Senhor
repousa em mim.
Que neste Pentecostes eu descubra que o Espírito está
sobre mim para carregá-lo para onde quer que eu vá.”

Estamos em Festa! Nosso Pai, Deus
Criador, que ama cada um de nós com
amor sem medida, vive no meio de nós
e conduz nossa História de fé. Que alegria!!! As comunidades São Sebastião,
Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Mãe dos Pobres se unem de forma toda especial nesta data.
Dentro da programação da celebração
dos 45 anos da Paróquia São Sebastião
Betânia, é prevista a Festa da Acolhida!
Toda a comunidade paroquial deseja acolher os novos moradores da região, as crianças, os jovens, os adultos,
os idosos, TODOS, apresentando cada
uma das pastorais, grupos e movimentos que compõem a nossa Paróquia.
Queremos ser Família! Nossa Casa é
sua casa!

Assim, durante o sábado, dia 19 de
maio, vigília da Festa de Pentecostes, das 15h às 18h, os leigos, iluminados pelo Espírito Santo, haverá stands
montados na praça da Capela Nossa
Senhora Mãe dos Pobres. O objetivo é
apresentar toda a vida da comunidade
cristã, para que “cada um se sinta em
casa”, podendo, inclusive, se juntar ao
grupo que mais responde ao seu desejo de participar da Igreja, de saborear
a vida com Deus! Nossa Paróquia, nas
pessoas de cada um dos membros das
comunidades, está à inteira disposição
de todos.
Às 18 horas, começará a missa de conclusão das festividades dos 45 anos da
nossa Paróquia e será seguida de uma
vigília de louvor e oração, até às 21
horas, organizada pelo movimento juvenil Jovens Sarados.

ABRIL
TER
24

- 20h: Pastoral da Saúde
- 20h30: Terço dos Homens, em São Sebastião

SEX
27

- 19h30: Curso Bíblico, no salão paroquial

DOM
29

- 20h: Festa de Nossa Senhora de Fátima
(início da novena, tríduo e festa)

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

MAIO

Sábado: 18h

HORÁRIO DE CONFISSÕES
Terça-feira: 14h30 às 16h
Quinta-feira: 20h30 às 21h30
Sábado: 14h30 às 16h
HORÁRIO DA FARMÁCIA
de Segunda a Sexta, de 9h às 11h
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
NOVO HORÁRIO DA SECRETARIA PAROQUIAL

TER
01

- 8h: Missa única em honra a São José Operário na
paróquia São Judas Tadeu (Palmeiras)

QUA
02

- 20h às 21h30: Formação PCE (aberto a todos)
- Início das inscrições para a Iniciação Cristã (adultos)

SEX
04

- 19h30: Missa da 1ª sexta-feira

SAB
05

- 8h: Missa do Imaculado Coração de Maria, em São
Sebastião
- 11h30: Mil Ave Marias, em São Sebastião
- 18h30: Missa dos 45 anos da Paróquia

TER
08

- 20h30: Terço das Famílias

QUI
10

- 16h às 17h30: Instituto Mater Christi, na igreja de
São Sebastião

SEX
11

- 9h: Bazar do CAB
- 19h30: Curso Bíblico, no salão paroquial

SAB
12

- 9h: Brechó em São Sebastião

DOM
13

- 9h30: Missa para as mães falecidas, no Cemitério da
Paz
- 18h30: Festa de Nossa Senhora de Fátima (confiram
a programação aqui no jornal)

TER
15

- 20h: Hora Santa Vicentina
- 20h30: Terço das Famílias

SAB
19

- 15h: Festa da Acolhida na praça da capela Mãe dos
Pobres
- 18h: Missa e Vigília de Pentecostes

SEX
25

- 19h30: Curso Bíblico, no salão paroquial

TER
29

- 20h: Missa de Visitação, na região 3
- 20h30: Terço dos Homens, em São Sebastião

QUI
31

CORPUS CHRISTI

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
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