Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino

por Pe. Luís Carlos
Passado o tempo da escuta, contemplação e conhecimento,
agradeço a Deus que me conduziu ao encontro de uma paróquia viva, entusiasmada com tantos leigos engajados e maduros na fé que assumem com vontade, alegria e ardor a vida da
paróquia. E com esse ardor levam para frente tantas atividades.
Encontrei uma paróquia rica de movimentos e pastorais, e toda
esta riqueza nos coloca já em harmonia e comunhão com a
Igreja e em especial neste ano com a CNBB que nos convidou,
nos chamou a viver o ano de 2018 dedicado ao laicato com o
tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’,
a serviço do Reino”. De certa forma nossa paróquia já vive
esta experiência devido à presença viva na nossa comunidade de tantos leigos engajados, que escolheram viver segundo
o Evangelho. Isso me faz agradecer e continuar entregando à
Deus estes irmãos que fazem da nossa paróquia, formada por
muitos membros, um único corpo que se une para responder
ao chamado de Deus.
Em janeiro vivemos a festa do padroeiro de nossa paróquia,
compartilho com vocês a alegria que senti ao perceber a profundidade, disponibilidade e entusiasmo com o qual todos os
grupos e movimentos, em união com o Conselho Pastoral e
festeiros, assumiram a festa de São Sebastião este ano. Uma
das experiências marcantes foi poder admirar com os olhos
e tocar com as mãos o coração aberto de tantas famílias que
escolheram viver e partilhar com outras famílias mais necessitadas de nossa paróquia aquilo que receberam e com simplicidade ofereceram-se como dom para outros irmãos, momento
vivido no domingo 07/01/18 com o almoço solidário. O Papa
nos ensina bem o que é isso quando escreve: “Hoje e sempre,
os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, e
a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do Reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que
existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres.
Não os deixemos jamais sozinhos”!
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- 20h: Encontro de preparação para a Quaresma, em
São Sebastião
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- Retiro de carnaval na CMV (até dia 13/2)
Inscrições no 3383-1545
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QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Missas
- 7h30 e 19h30: São Sebastião
- 19h30: Mãe dos Pobres
- 12h: Rito das Cinzas, em São Sebastião

SEX
16

- Início das missas às 5h, em São Sebastião
- 20h: Formação de catequistas

SAB
17

- Missa de reinício da Crisma dos Jovens na igreja de
São Judas
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- 17h30: Missa para os doentes, em São Sebastião

SEG
19

- Início da Catequese (2º ano)
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- 20h: Hora Santa Vicentina
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- 20h: Conselho Forania na paróquia Santa Maria
Estrela da Manhã
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- 20h: Encontro sobre a Campanha da Fraternidade
2018, em São Sebastião

DOM
25

- 9h às 12h: Encontrão ECC no Centro de Acolhida

TER
27

- 20h: Encontro da Equipe de Liturgia (São Sebastião,
Mãe dos Pobres e Nossa Senhora de Fátima)

R. Úrsula Paulino, 1520, Betânia
R. Júlio de Castilho, 1121, Palmeiras

MISSAS (São Sebastião Betânia)
Terça-feira: 19h30
Quarta-feira: 12h
Quinta-feira: 19h30 (segue adoração
e louvor)
Sábado: 18h30
Domingo: 7h30/9h30/17h30/19h30

São Sebastião

Nossa Senhora de
Fátima

Sábado: 18h30 – missa ou celebração

Mãe dos Pobres

Sábado: 18h

HORÁRIO DE CONFISSÕES EM SÃO SEBASTIÃO
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 do mês, das 9h às 11h e
das 13h às 18h
NOVO HORÁRIO DA SECRETARIA PAROQUIAL
De terça a sexta-feira: das 13h às 22h
Sábado: das 7h às 13h e das 15h às 22h
OBS.: a igreja permanece sempre aberta para a oração pessoal

MISSAS (São Judas Tadeu)
Terças, Quintas e Sextas: 7h
Domingo: 9h30/19h
Cada dia 28: 8h/12h/17h30/19h30

Divino Espírito Santo

Sexta-feira: 19h
Domingo: 7h30

São Marcos

Terça-feira: 19h
Sábado: 19h30

Imaculada Conceição
Obrigado pelas doações

Este ano fizemos a abertura do nosso ano pastoral dentro da
festa de São Sebastião e escolhemos de prosseguir em sintonia
com o Projeto Proclamar a Palavra: queremos também neste
ano renovar e reafirmar o desejo e objetivo de continuar trabalhando em comunhão com a arquidiocese de Belo Horizonte.

Um abraço carinhoso e cheio de bênçãos a todas as famílias.

- 8h: Missa do Imaculado Coração, em São Sebastião
- 11h: Mil Ave-Marias, na Serra da Piedade

São Judas

Aproveito este momento de partilha para deixar aqui o meu
muito obrigado a cada um por cada gesto, trabalho, doações
seja de tempo seja dos bens colocado à disposição que fez da
festa de São Sebastião este ano ser a festa da família paroquial.

Agradecendo ainda pelo passo do desmembramento vivido
em 2017 pela paróquia, quero estender este sentimento de gratidão ao Pe. Rafael Rosário, pelo entusiasmo com o qual assumiu a paróquia de São Judas Tadeu, no bairro Palmeiras e o seu
desejo de trabalhar em sinergia e na medida do possível em
comunhão com a nossa paróquia. Por isso iremos ter ao longo
do ano oportunidades de viver em conjunto alguns eventos
como: teatro da paixão, missa da Alvorada, missa de São José
Operário, de Nossa Senhora Aparecida e outras atividades que
durante o ano iremos descobrir juntos.

SAB
03

R. Úrsula Paulino, 1615, Betânia

Quinta-feira: 19h
Sábado: 18h
ATENDIMENTOS

Confissões, conversas com o Padre, visita e unção aos
enfermos, intenções de missa: Agendamentos na secretaria
Para maiores informações: (31) 3312-1387
secretaria@saojudaspalmeiras.com.br
NOVO HORÁRIO DA SECRETARIA PAROQUIAL

Uma mensagem para os pais com filhos de 7 a 14 anos:
A partir do dia 24 de fevereiro, todo sábado das 15 às
16 horas, se encontrará na sala 5 do Centro Social da
Paróquia, a IAM: Infância e Adolescência Missionária.
Trata-se de um movimento pra crianças e adolescentes,
com o objetivo de se tornarem discípulos de Jesus, na
Missão de Evangelizar. De fato, o lema é “Criança evangelizando criança”. O grupo é assessorado por pessoas adultas, que se comprometem a cuidar de cada um
como o Bom Pastor. Incentivem seus filhos!

R. Francisco Braga, 36, Estrela Dalva

De terça a sexta-feira: de 8h às 12h e das 13h às 20h
Sábado: das 8h às 14h
Dia 29: a secretaria estará fechada

EXPEDIENTE
R. Biquinhas, 165, Betânia

R. Margarida Maria de Carvalho, 38, Betânia
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Na foto: Neide e Sérgio, o casal entrevistado

por Carolina Takahashi
por Regina Profeta
O dia de São Sebastião é dia 20 de janeiro, mas a nossa festa
começou duas semanas antes dessa data. No ano em que
nossa paróquia completa 45 anos, tivemos muitas novidades e grandes momentos de fraternidade, alegria e muita fé!
A festa deu início com o almoço solidário destinado a criar
um momento de partilha entre as famílias que se propuseram a oferecer um almoço para outra família carente. No
mesmo dia aconteceu a primeira missa da festa com o envio
dos festeiros e hasteamento do mastro.

Em 2018 celebraremos o Ano Laicato, que tem como tema “Cristãos Leigos e Leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema “Sal da Terra e Luz do Mundo”. Nesse tempo de graça, devemos valorizar a presença de cada leigo e leiga na Pastoral
da Igreja e convocar seu protagonismo.
Aproveitando essa oportunidade, entrevistamos dois Cristãos Leigos casados há 43 anos: Neide Pacheco Lopes e Sérgio César
Rodrigues Alves, ambos com 67 anos. Os dois vivem atualmente no Bairro Palmeiras, mas durante 32 anos moraram no Betânia,
onde participam ativamente de diversas atividades da Comunidade Missionária de Villaregia (CMV).
Há quanto tempo participam de eventos na igreja?
Desde setembro de 1989 participamos ativamente da Paróquia São Sebastião, portanto há 28 anos. E eu, Neide, desde 1995 participo do Conselho Missionário da Arquidiocese de BH-COMIDI.

No dia seguinte, os paroquianos reuniram-se em grupos nas
regiões e prosseguiram com a Novena, finalizando-a com o
espetáculo “Eu Sou do Sul”, que promoveu uma linda festa
no Centro de Acolhida.

Como começaram a participar?
Das atividades da Paróquia foi por meio do Encontro de Casais com Cristo (ECC), em 1989. Nesse encontro, o César se sentiu
muito sensibilizado. Já eu, nem tanto... Ficamos conhecendo também a CMV; isso sim me impressionou. Depois desse encontro
fomos convidados a iniciar um trabalho com os noivos e daí pra frente não paramos mais. Até hoje, todas as vezes em que fomos
chamados a realizar algum trabalho dentro da Igreja e que está ao nosso alcance, o realizamos com alegria e responsabilidade.

As celebrações do tríduo ajudaram a entrar num clima de
oração e assim celebrar melhor aquela que é uma das datas
mais importantes da paróquia, com temas específicos para
cada um dos dias.

Tem sido assim na Equipe de Noivos, Pastoral Familiar, Equipe de Liturgia, Pastoral da Caridade, ECPP, ECC 1ª e 2ª etapas, Equipe
de Som (César), Assembleias do Povo de Deus... Atuamos nas várias etapas de realização dos Projetos Pastorais que a Paróquia
desenvolveu nesses anos, desde que a CMV assumiu a administração da mesma.

No grande dia, 20 de janeiro, sábado, aconteceu a festa com
carreata e grande celebração no terreno da igreja, que este
ano foi coberto com tendas.
Domingo, 21 foi outro grande momento: Festa das Famílias.
As pessoas puderam participar do almoço das famílias e
show de prêmios, com sorteio de excelentes brindes, também no terreno.
Apresentações de música, dança, barraquinhas, celebrações,
animação, dedicação, tudo foi oferecido e recebido pela comunidade que se mobilizou para que a festa acontecesse,
oferecendo também a Deus a alegria de estar juntos e viver
a fé com a intercessão do querido padroeiro, São Sebastião!
Nestes 45 anos, a paróquia cresceu e se fortaleceu com a
presença de cada um. E vamos fazer mais festa: Dia 5 de
maio vem aí!

Do COMIDI eu comecei a participar em 1996, ajudando na organização de uma ação missionária realizada no aglomerado da Serra
(Vila Fátima). Essa foi a minha primeira experiência missionária e ela transformou radicalmente minha vida de cristã católica. Desde
então, me dedico, com muita alegria, à dimensão missionária da Arquidiocese, também coordenada pela CMV.
Nos últimos anos realizamos missões em algumas cidades do Vale do Jequitinhonha, a pedido dos seus respectivos párocos, e
também na Chapada do Norte, Pedra Azul. Berilo e Virgem da Lapa. A partir de Pedra Azul, César começou a participar da missão,
ministrando um curso básico de Eletricidade Predial, inicialmente para os recuperandos da Associação de Proteção e Assistência
ao Condenado (Apac) de Pedra Azul. Como essa experiência deu muito certo, resolveu-se, então, levar o curso para outras cidades
também, só que para a comunidade local. Segundo o César é muito gratificante a experiência de partilhar com os mais simples um
pouco do conhecimento e prática da profissão dele. Ele se sente muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade.

Na Quarta-feira de Cinzas, iniciamos um tempo mais rico e
profundo da liturgia. A Quaresma é o período de quarenta
dias que antecedem a principal celebração do cristianismo,
que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Ela começa
na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de Ramos.
A Quaresma é, sobretudo, um tempo de escuta da Palavra de Deus, de uma catequese mais profunda que recorda aos cristãos todos os grandes temas em preparação
para a Páscoa. É um momento privilegiado de conversão e combate espiritual, de jejum medicinal e caritativo.
Durante esses quarenta dias, somos chamados a nos dedicar à
reflexão, à conversão espiritual, além de nos dedicarmos à oração e penitência para recordar os quarenta dias passados por
Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou até a cruz.
A Igreja é tomada pela cor roxa, seja nas vestes como também em outros paramentos litúrgicos, simbolizando dor, recolhimento, penitência e conversão.
A Quaresma é um caminho bíblico, pastoral, litúrgico e existencial para cada cristão pessoalmente e para a comunidade
cristã em geral. Que possamos aproveitar bem deste tempo
para nos convertermos e renovar os nossos corações e as
nossas vidas!
por Lucas Ribeiro

Participa também da Comunidade Missionária de Villaregia (CMV)? Há quanto tempo?
Na verdade, a Comunidade é que faz parte das nossas vidas... desde 1989. A Comunidade é que nos apresentou um Igreja viva,
atuante, já naquela época... ”em saída”! Podemos dizer com uma certeza absoluta: somos leigos comprometidos porque fomos
formados pela CMV. Formados em todos os sentidos: espiritualmente através de tantos encontros belíssimos e profundos, tanto
dentro da Comunidade como na Paróquia. Fomos apresentados a um rosto de um Deus verdadeiro com todas as suas nuances.
E na prática, através dos trabalhos, colocando a mão na massa, nos fazendo acreditar em nossas capacidades, não nos deixando
desanimar. Grandes mestres!
O que motiva a participação na igreja?
Sermos parte dela, somos nós os leigos e leigas que somos responsáveis por essa Igreja “em saída” que o Papa Francisco tanto tem
falado. Então, quando recebermos algum convite, vamos nos esforçar para sermos sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa função!
por Andreia Luciene
por Lucas Ribeiro

Na segunda semana do mês de janeiro jovens do grupo missionário GimVi, da Comunidade Missionária de Villaregia (CMV), e
convidados participaram da Missão de Férias na cidade de Nova
Serrana.A missão aconteceu na Paróquia São Geraldo Magela e
também contou com a participação dos grupos de jovens locais.
Atividades direcionadas às crianças e aos jovens movimentaram
a região, além das visitas que tocaram e emocionaram muitas
pessoas na cidade. Além do trecho de 2Cor 9, a missão teve inspiração também na carta do Papa Francisco “Evangelii Gaudium”,
que propõe a todos os cristãos que a igreja se torne uma fonte
de “alegria em saída”, buscando alcançar a todos onde estiverem.
Saiba mais sobre a lição no site www.cmvbh.org

De 7 a 14 de janeiro, mais de 100 missionários leigos de várias paróquias da Arquidiocese de BH estiveram em missão nas
cidades de Vermelho Novo e Caratinga, organizada pelo COMIDI (Conselho Missionário Arquidiocesano). As duas paróquias,
com 32 e 11 comunidades rurais respectivamente, acolheram com muita alegria os três ônibus que chegaram na região do
café, para partilharem a “Alegria do Evangelho”.
Entre os missionários, 25 eram crianças e adolescentes da Infância Missionária, que, tendo por lema “Criança evangelizando
criança”, saíram pelas ruas, com roupas coloridas para brincar, cantar e dançar com as crianças do lugar, pela alegria que é
conhecer Jesus. De modo semelhante, um grupo de 15 jovens, a Juventude Missionária, ofereceu uma oficina de dança aos
jovens das cidades, e na conclusão da missão, fizeram uma apresentação na praça. Outras oficinas bem participadas foram
de pintura e de eletricidade, com um certificado no final.
A experiência das visitas nas casas foi um presente recíproco pela fraternidade que só a fé pode dar. Quilômetros de estradas
de terra e morros não impediam de ir ao encontro dos irmãos. Os missionários e as pessoas visitadas pareciam uma única
família, ao redor da Palavra de Deus que ocupou o lugar central da Missão. De fato, a proposta era escutar Maria, Mãe Misericordiosa, que diz “Fazei tudo o que Ele vos disser”. Pelas ruas, nas missas e nos encontros todos cantavam a uma só voz, a
música parafraseada pelos jovens: “Vermelho Novo está em festa, pois Jesus aqui está. Com a nossa Igreja, a Missão realizar!”.

