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Nossas Comunidades: São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres
Santíssima Trindade, São Judas, Divino Espírito Santo, Imaculada Conceição e São Marcos

Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós
um salvador, que é o Cristo Senhor
(Lc 2,11)
por Pe. Luís Carlos
Que a correria do dia-a-dia, a sociedade consumista, comidas exuberantes, as luzes, cores natalinas, papai Noel não nos tire,
enquanto cristãos autênticos, o verdadeiro sentido do Natal. Festa do encontro com a alegria, com a simplicidade, com o
Deus Menino e com a nossa fé. Para muitos o Natal ainda não passa de um dia como os outros.
Por isso, antes da chegada da grande noite, da qual celebrarmos a vida que nasce numa manjedoura e envolto em faixas nos
encontre assim como somos, simples, mas firmes na fé. A Igreja nos convida a prepararmos para o encontro com o amor
através do Advento que é o tempo da espera e conversão.
Durante esta espera somos convidados a viver a novena de natal que nos ajuda a preparar o nosso coração para o nascimento
do Menino Deus, do verbo que se fez carne e escolheu de habitar no meio de nós. A novena é um momento oportuno para
nos preparar para o verdadeiro sentido desta festa: o Menino Jesus que nasce de um jeito novo para nós.
Que a novena de Natal seja o caminho que nos leva ao encontro com Maria, José e o Menino Deus, que nos deixemos conduzir e guiar por esta preparação, assim como os magos se deixaram guiar pela estrela até Belém onde puderam contemplar
o Cristo vivo, e que como famílias cristãs encontremos um tempo para nos reunirmos com os vizinhos, amigos, familiares
ou grupo que participamos e por algumas noites através da novena de Natal vivermos um caminho de preparação rumo ao
grande encontro com o Menino Deus.
O Papa Francisco nos diz: “o Natal é mais! Nós vamos por esse caminho para encontrar o Senhor, porque o Natal é um encontro e nós caminhamos para encontrá-lo com o coração, com a vida, encontrá-lo vivo como ele é; encontrá-lo com fé”. Cada
ano podemos viver o Natal; que nos possibilita celebrar e encontrar a vida encarnada do Menino Deus, que escolhe de nascer
e renascer nas nossas manjedouras, sejam elas: ricas ou pobres; alegres ou tristes; escuras ou iluminadas. Porque o Deus menino se fez pobre por amor, desceu para nos alcançar onde e como nos encontramos.
Natal é tempo de alegria, alegria que nos diz que hoje, mais uma vez, podemos entoar o nosso: Glória a Deus nas alturas!
Porque o Deus Menino revestido de humildade se faz presente para cada um de nós que se abre ao seu encontro. E com simplicidade e profunda gratidão contemplemos a gruta de Belém e o encontro com o mistério do Menino Deus que veio até nós.
Feliz Natal do Menino que nasce, é o filho de Deus feito homem; Palavra feita carne. Que essa Palavra “faça carne” nas nossas
vidas, famílias, trabalhos e pastorais; que faça carne nas nossas alegrias e dores. E que cada um se sinta convidado a celebrar
as missas de Natal e que ao regressarmos para nossas casas possamos voltar transformados pela fé, e doar-nos um Santo
Natal. Que sejamos capazes de espalhar pelo nosso caminho a alegria da Boa notícia: “HOJE NASCEU PARA NÓS O SALVADOR, QUE É O CRISTO JESUS!”.
Feliz Natal e um ano 2018 cheio de Deus!

Abraço cada um com carinho, Pe. Luís Carlos.

NA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO
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- 7h30: 4º domingo do Advento
- 19h30: Vigília de Natal
(São Sebastião e Mãe dos Pobres)
- 19h: Nossa Senhora de Fátima
- 17h30: Alcantarinas
- 19h30: São Sebastião
- 7h30: São Sebastião
- 19h30: Véspera de Ano Novo
(São Sebastião e Mãe dos Pobres)
- 19h: Nossa Senhora de Fátima
- 17h30: Alcantarinas
- 19h30: São Sebastião

por Regina Profeta
A preparação e a formação de adultos,
na caminhada com Cristo e sua Igreja é
ministrada todos os anos para aqueles
que desejam crescer na fé, a fim de que
estes possam receber os Sacramentos
da Iniciação Cristã, ou seja, o Batismo, a
Eucaristia e a Crisma.
Este caminho de preparação para adultos é para pessoas a partir de 22 anos,
que não receberam ainda um dos Sacramentos ou os três. Neste ano, vinte
e dois adultos receberam o Crisma, e
entre estes treze receberam a Primeira
Eucaristia.
A celebração, Solenidade de Cristo Rei,
foi presidida pelo bispo emérito de Belo
Horizonte, Dom Geraldo Gusmão, de 83
anos, no dia 26 de novembro, na igreja
de São Sebastião. Ele destacou em sua
homilia, sempre com o seu característico entusiasmo, o comprometimento dos
crismados no seguimento de Jesus e sua
Igreja, inclusive o engajamento atuante
na comunidade.
Neste ano, em todas a nossa paróquia 161 crianças e adolescentes comungaram pela primeira vez. No domingo (26/11),
42 crianças fizeram a Primeira Eucaristia numa linda celebração, presidida por Pe. Luis Carlos, na Igreja São Sebastião.
As crianças foram bem preparadas pelas nossas catequistas,
que com suas disponibilidades, aceitaram o convite do Senhor, para esta linda missão. “Para mim foi muito importante
porque foi meu primeiro ano como catequista. Eu sinto que
estou no caminho certo, preciso melhorar muito ainda, mas
desde já, tenho certeza que Deus vai iluminar minha caminhada. Foi lindo ver todas aquelas crianças recebendo Cristo pela
primeira vez, lembrei da minha. Eu estava ansiosa como eles”,
escreveu-nos Dulce Fernandes Souza, que acompanhou juntamente com o catequista Marcos Brasilino (foto), 19 adolescentes de idade entre 11 e 14 anos.
Agradecemos a eles, aos pais, parabenizamos as crianças,
mas louvamos e agradecemos principalmente a Deus, por
este Sublime Sacramento!
por Regina Profeta

Senhor, das alturas orvalhem os céus, chovam
as nuvens a justiça; Germine o Deus Salvador!
(Lc 2,11)
Amados irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do Advento, esperamos o ad-vir dAquele que nasce nos corações humanos,
trazendo a magnífica resposta de Deus ao clamor dos homens: “Eu vi, ouvi e desci.” Ex 3
O Advento nos conduz à um tempo de preparação. Tempo
este de espera, vigilância e alegria: espera nAquele que vem
dar a verdadeira vida às nossas vidas; vigilância contra os
atos de desamor, marcados por obras que ferem o plano
salvífico de Deus e aos irmãos e; alegria mútua, frente aos
desesperos de uma sociedade carente de esperanças, mergulhada na injustiça e desigualdade.
Mas o Senhor, nosso Deus, lembrou-Se de seu povo, e o faz
aguardar com carinho o natal de Seu Filho, que é a luz maior
que nos faz enxergar com bons pensamentos e atitudes, o
Cristo revelado pelos profetas. Preparar-lhe o caminho, endireitar suas veredas, dar-lhe estrada aberta em nossos corações, devem ser nossas principais ações neste tempo em
que, ao longe, vemos brilhar os primeiros clarões do resgate
do Pai ao enviar-nos seu Filho Jesus.
Partilhamos na espera e chegada do Cristo, a nossa contribuição pastoral para o crescimento do reino de Deus em nossa Arquidiocese. A paróquia, tão recém criada, São Judas Tadeu, com todos os seus membros, nos diversos movimentos
e pastorais, recebe neste início de ano litúrgico, como na espera do Advento, um novo plano de esperança. Eu, atento à
vontade do Pai e às necessidades da Igreja particular de Belo
Horizonte, início esta infanto etapa de minha vida presbiteral junto com vocês. Como João Batista, vamos testemunhar
uma vida de anúncio do Cristo, provocando, cotidianamente,
nosso olhar para o Cordeiro de Deus, do qual, eu humilde
servo e servo de todos vocês, chego para somar com os anseios e desejos, construindo nossas comunidades na fraterna
convivência e alegres corações.
Que o Divino Espírito Santo, nos guie neste tão esperado
momento, fortalecendo nosso vigor pastoral, anunciando
o Evangelho de Cristo, à exemplo e intercessão dos santos
apóstolos Marcos e Judas Tadeu. Nossa prece, rogamos à
Maria Imaculada, primeira discípula de seu Filho e nossa mãe,
para que ouçamos com atenção o convite de Deus e, não
deixando as aflições do mundo nos abater, respondamos Ele
com nosso Sim, sem exitar.
Meu amado e feliz desejo de novos céus e nova terra à todos
vocês, meus novos filhos e filhas paroquiais. Feliz Ano Novo
Litúrgico à todos! Feliz e próspera caminhada à nova Paróquia de São Judas Tadeu! Digamos com forte certeza: “Vem,
Senhor Jesus!”
Pe. Rafael Rosário

NA PARÓQUIA DE SÃO JUDAS
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- 18h: São Marcos
- 20h: Divino Espírito Santo
- 22h: São Judas Tadeu

SEG
25
(NATAL)

- 18h: Imaculada Conceição
- 20h: São Judas Tadeu
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01/01
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- 20h: São Judas Tadeu
- 9h30: São Judas Tadeu

por Regina Profeta
Dia 6 de dezembro, a Comunidade Missionária de Villaregia completa 32 anos
de chegada ao Brasil, a Belo Horizonte.
Chegaram sem saber o que iriam encontrar, mas com muita disposição e
coragem, entre eles Clélia Balloco e
Pe. Siro Sechet (foto) que estão aqui
conosco neste ano. “Eu estava entre os
oito missionários que chegaram na Betânia em 1986”, contou Padre Siro.
“Chegamos aqui, a nossa primeira missão fora da Itália, e na época não tinha
nada... Agora, depois de trinta anos, é
lindo ver muitas pessoas ainda comprometidas em construir nesta paróquia, o
Reino de Deus”.
Clélia, nos conta que no início foi bem difícil, mas que com o tempo se acostumou
e nunca mais nos deixou: “Eu me adaptei
bem aqui, a CMV é minha família”.

Conheça mais sobre a CMV: www.cmv.it/it/cmv/belo-horizonte

No dia 5 de novembro, nossa paróquia entregou para a paróquia Sagrada Família, do bairro Havaí, a Comunidade da Capela Santíssima Trindade após 22 anos de caminhada. Nestes
anos, muitas coisas foram construídas: a Igreja de pessoas,
irmãos, a Igreja espiritual e também a Igreja física, ou seja, a
edificação, o templo!
O terreno, que antes era uma escola, foi adquirido em 1995,
por iniciativa da Comunidade Missionária de Villaregia, através do Padre Roberto Favaretto que acompanhava a comunidade na época. Para o pagamento do terreno, os fiéis assumiram todo o compromisso, sendo a primeira iniciativa a rifa
de um automóvel.
Através de mutirões, as paredes internas das salas de aula foram demolidas e começaram a celebrar as missas. A comunidade também promovia festas e outras atividades para a construção da igreja, que foi projetada em estrutura metálica com 2
pavimentos. A construção começou no final de 2009: a igreja
está pronta e como disse Dom Mol: “é luminosa, bonita e sóbria”, falta a edificação de algumas áreas comuns no sub solo.
Foram anos de muito trabalho, de conquistas e de lutas mas
que agora entram numa nova fase, uma nova página... A unidade e comunhão da Santíssima Trindade e da Sagrada Família sejam modelo para essa nova caminhada com a intercessão de São Sebastião.

Da esquerda para a direita: José Aleixo, Reinaldo, Adirson,
Adalberto e Wladir, coordenadores da Comunidade
A Capela Santíssima Trindade está situada na Rua Crisântemo, 301, no bairro Marajó.
Paróquia Sagrada Família | Pároco: Pe. Anderson Soares
R. Peônia, 81 - Havaí | Telefone: (31) 2512-8106
por Regina Profeta e José Aleixo

SAB
02

- 8h: Missa do Imaculado Coração, em São Sebastião
- 9h às 12h: Bazar do Centro de Acolhida Betânia
- 11h30 às 17h30: Mil Ave-Marias, em São Sebastião

MISSAS

DOM
03

- 9h30: Instalação da paróquia de São Judas Tadeu e
posse do novo pároco, em São Judas

TER
05

- 20h: 1º dia do Tríduo da Imaculada Conceição

QUA
06

- Aniversário da chegada da CMV: Missa de Ação de
Graças às 19h, em São Sebastião
- 20h: 2º dia do Tríduo da Imaculada Conceição

QUI
07

- 20h: 3º dia do Tríduo da Imaculada Conceição

SEX
08

- 18h: Festa na Imaculada Conceição - Procissão e
missa

SAB
09

- Mutirão contra a Miséria e a Fome

SAB
16

- De 9h às 12h e de 14h30 às 17h: Mutirão de
confissões, em São Sebastião
- De 9h às 12h: Bazar de roupas, em São Sebastião

TER
19

- 20h: Hora Santa Vicentina

TER
26

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

- 20h: Terço dos Homens, em São Sebastião

HORÁRIO DA FARMÁCIA

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

São Sebastião

Nossa Senhora de
Fátima

Sábado: 19h – missa ou celebração
Domingo: 9h30/19h
Cada dia 28: 8h/17h30/19h30

São Judas
Divino Espírito Santo

Domingo: 7h30

São Marcos

Sábado: 19h – missa ou celebração

Imaculada Conceição

Sábado: 19h – missa ou celebração

Santíssima Trindade
Mãe dos Pobres

Domingo: 9h30
Sábado: 17h

HORÁRIO DE CONFISSÕES EM SÃO SEBASTIÃO

de Segunda a Sexta, de 9h às 11h

CATEQUESE
DOM
03

- 11h15: Primeira Eucaristia, em São Sebastião

Inscrições para a Catequese (2018): Iniciam dia 10/12/2017

NOVA PARÓQUIA: SÃO JUDAS TADEU

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
De segunda a sexta-feira: das 13h às 22h
Sábado: das 7h às 13h e das 18h às 22h
OBS.: a igreja permanece aberta para a oração pessoal,
mesmo quando a secretaria está fechada

SIGA A PARÓQUIA NAS REDES SOCIAIS
www.saosebastiaobetania.com.br
www.facebook.com/saosebastiaobetania
www.twitter.com/saosebastiaobet

por Regina Profeta
Será o dia 3/12/2017 a data que ficará na história das comunidades São Judas, Divino Espírito Santo, São Marcos e
Imaculada Conceição, mas também de toda nossa Paróquia
São Sebastião. Será celebrada a missa de Instituição da Paróquia São Judas Tadeu, às 9h30, por Dom Joaquim Mol (na
R. José Basílio, 100, Palmeiras - Belo Horizonte).
Uma grande família, fecunda, vida que cresce... Vida de Deus!
Um lindo sinal de maturidade na fé, de uma porção do povo
de Deus que começa a caminhar com uma nova liderança:
Pe. Rafael Garcia, que foi designado pelos nossos bispos
para ser o pároco, e que já está sendo recebido com grande
carinho pelos novos paroquianos.

www.instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial
Paróquia São Sebastião Parbet (Youtube)
Paróquia São Sebastião (Google Play)
WhatsApp | (31) 99565-1692
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