Informativo da Paróquia São Sebastião e São Judas Tadeu
Ano 28 - Nº 1 - Janeiro de 2018 - Belo Horizonte, MG
São Sebastião Betânia: São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres
São Judas Tadeu: São Judas, Divino Espírito Santo, Imaculada Conceição e São Marcos

Juntos para servir
e crescer

por Pe. Luís Carlos
Mais um ano se finda, é tempo de olhar, refletir e, sobretudo
agradecer pelas maravilhas operadas por Deus na vida comunitária de toda paróquia e de cada um pessoalmente, pois este foi
um ano marcado e envolvido por mudanças.
O Papa Francisco fala que: “a Igreja propõe à conclusão de cada
ano e de todos os dias, um exame de consciência, para agradecer ao Senhor pelo que se recebeu e repensar as faltas cometidas”. Por isso louvo e agradeço a Deus pela partilha de vida
neste primeiro ano, como pároco. Peço perdão por aquilo que
não gerou vida, nem a presença de Deus. Como membro da
Comunidade Missionária de Villaregia e irmão, quero alcançar e
servir a todos com um coração em saída.
De um modo particular e na simplicidade, desejei que este primeiro ano fosse um ano de escuta da realidade, da história, das
escolhas pastorais, de conhecimento das pessoas e também
deixar-me conhecer por cada um. Foi um tempo de olhar contemplativo da realidade na qual passei a fazer parte. No meu
coração, nasce um profundo obrigado na alegria do encontro
com Deus e entre nós.
Em 2017, fomos envolvidos pela experiência do desmembramento da nossa paróquia que entregou como presente a capela
da Santíssima Trindade à paróquia Sagrada Família e ao mesmo
tempo em que presenteamos, fomos presenteados com a nova
paróquia São Judas Tadeu que recebeu como dom as capelas
do Divino Espírito Santo, São Marcos, Imaculada e São Judas, e
com elas toda riqueza de dons.
O futuro que nos espera, será construído no dia-a-dia, dando
continuidade aquilo que já foi feito, mas que ainda tem muito a
ser feito. Queremos então estar abertos à ação do Espírito Santo
a quem pedimos ajuda para sermos fieis à Palavra de Deus e
que Ele guie nossos passos e escolhas.
Viveremos como um tempo de graça e em comunhão com a
Igreja o ano do 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”. Por isso, desde já, agradeço a presença e o serviço de cada leigo, que é um dom precioso
para a paróquia. Desejamos crescer, para que cada um encontre
o seu espaço na construção do Reino e da nossa Igreja, a qual
tem lugar para todos e que ninguém se sinta de fora.
Iniciaremos nosso caminho, com a Festa de São Sebastião,
Santo que é conhecido por ter servido a dois exércitos: o de
Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levava uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. Que como graça desta
festa, São Sebastião, nos ensine e ajude a enfrentar batalhas
pelos outros, sem medir esforços para alcançar os irmãos que
mais precisam e estão à espera, seja de uma palavra, oração,
ajuda material ou espiritual.
Assim sendo, todos somos convidados a preparar “A Ceia”,
que neste ano terá uma cor diferente, porque será organizada
por todos os grupos da paróquia. Com a intercessão de São
Sebastião vivamos a verdadeira Festa da Família Paroquial.
Um abraço afetuoso e Deus vos abençoe sempre.
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“Tive fome e me destes de comer” Mt 25,35
DOM
07

SEG
08 a
15

- 12h30: Almoço solidário “Família adota uma família”
Convide à sua mesa uma família necessitada,
preparando o almoço para ela e a sua família. Iremos
almoçar todos juntos no galpão da Comunidade
Missionária de Villaregia – R. das Canoas, 461.
Deixe sua adesão na secretaria!
Novena de São Sebastião nas Regiões
Informe-se na secretaria para saber onde acontecerão
os encontros.

SAB
13

- 19h30: Barraquinhas no terreno da igreja São
Sebastião com show ao vivo

TER
16

- 20h: 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
TRÍDUO

QUA
17

QUI
18

1° dia do Tríduo:
“Sal da terra e a luz do mundo” Mt 5,13
- 12h: Benção dos trabalhadores: funcionários e
comerciantes
- 19h30: Missa - Abertura do ano pastoral
2° dia do Tríduo:
“No coração de São Sebastião”
- 19h30: Missa - Conhecer para amar mais o nosso
santo padroeiro
3° dia do Tríduo:
“Farei aqui três tendas...” Mt 17,4

SEX
19

- 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
“Viva São Sebastião, viva o nosso padroeiro! ”

SAB
20

-18h: Carreata pelas ruas das três comunidades
(confira o percurso nas redes sociais da paróquia)
- 19h: Missa solene - “Leigos e leigas, na ‘Igreja em
saída’, a serviço do Reino”
FESTA DAS FAMÍLIAS

DOM
21

- 10h às 12h: 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

por Regina Profeta
A Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Palmeiras, já está instituída e já está empossado o pároco Pe. Rafael Garcia. A
celebração aconteceu no dia 03 de dezembro de 2017, às
9h30, na Igreja São Judas Tadeu.
A missa foi uma grande festa, que contou com a participação das 4 comunidades do Palmeiras: São Marcos, São Judas, Divino Espírito Santo e Imaculada Conceição. Diversos
paroquianos das outras comunidades, em especial de São
Sebastião e também da paróquia Nossa Senhora Rainha dos
Anjos, de Nova Lima, onde estava servindo Pe. Rafael, além
de seus familiares, compareceram.
A celebração foi presidida por Dom Joaquim Mol, bispo auxiliar da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança, e foi
concelebrada pelos padres: Luis Carlos e Gilberto Silva, da
Comunidade Missionária de Villaregia, Frei Adilson, vigário
episcopal, Pe. Celso, responsável pela forania São João Batista e os padres Célio, Júlio e Frei Tiago.

por Carolina Takahashi

Na foto: as missionárias
Patrícia Machado
(esquerda), Simone dos
Reis (centro) e Stefania
Ghironi (direita).
Deus as abençoe!
Neste ano que se inicia, acontecerá o envio de algumas de nossas missionárias. Patrícia, Simone e Stefania partirão em janeiro
para continuarem sua missão na África e em São Paulo. Todas estão felizes com os novos desafios e abertas a cooperar com
o plano de Deus!
Patrícia Machado, brasileira, nascida em Belo Horizonte, entrou na CMV em 1996. Foi para Itália em 2005 e, em 2009, partiu
para ser uma das pioneiras na missão de Moçambique, na África. Após realizar um bonito trabalho, regressou para Brasil em
2014. No dia 16/01 ela parte para Moçambique novamente, para reencontrar e doar mais algum tempo de sua vida para o povo
africano, que carinhosamente a espera.
Simone dos Reis, também é de Belo Horizonte, onde passou seus primeiros anos. Logo nos primeiros tempos da CMV no
Brasil, encantou-se pela vida missionária e, em 1992 foi para Itália, retornando para o Brasil em 2012. No dia 10 de janeiro, dará
mais um passo na sua vida missionária, agora na CMV de São Paulo.
Stefania Ghironi, italiana, nascida na Sardenha, esteve por 20 anos na Itália. Chegou em Belo Horizonte em 2016, onde logo
se tornou muito querida. Mas, seguindo os caminhos de Deus, partirá também para São Paulo.
Por toda a doação neste tempo e, em oração, desejamos a elas uma boa caminhada!
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SEG
01

SANTA MARIA
Missas
- 17h30: Alcantarinas
- 19h: Nossa Senhora de Fátima
- 19h30: São Sebastião

SEX
05

- 8h às 19h30: Adoração em São Sebastião
- 19h30: Missa em São Sebastião

SAB
06

- 8h: Missa do Imaculado Coração, em São Sebastião
- 18h30: Missa de envio Missão GIMvi

DOM
07

- Missão COMIDI (até dia 14/1)

SEG
08

- 20h: Novena de São Sebastião, nas regiões

TER
16

- 20h: Hora Santa Vicentina

TER
30

- 20h: Terço dos Homens, em São Sebastião

MISSAS
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

Mãe dos Pobres

Sábado: 17h

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

por Lucas Ribeiro e Gladys Ferreira

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

É em resposta ao Evangelho “Ide e evangelizai” e movidos
pelo ardor missionário que, neste mês de janeiro, cerca de
120 missionários do Conselho Missionário da Arquidiocesano (COMIDI), entre eles adultos, jovens e crianças - da Juventude e Infância Missionária - irão enviados e, em nome
da Arquidiocese de BH, viver uma semana de experiência
de evangelização e encontro com o outro nas cidades de
Vermelho Novo e Caratinga.
Também neste mês, cerca de 80 jovens do GimVi, grupo da
Comunidade Missionária de Villaregia (CMV), além de participantes de outros grupos, seguirão rumo à cidade de Nova
Serrana para a edição 2017 da Missão de Férias, tendo como
lema “Deus ama quem doa com alegria”.
Doando forças, tempos, dons e, sobretudo levando a Boa
Notícia do Evangelho a cada pessoa que encontrarem, os
missionários irão fazer visitas e promoverão atividades como
momentos de oração e reflexão para as famílias das cidades.
Num clima de alegria, fraternidade e de família, os missionários participaram de alguns encontros de formação e preparação para estas missões, com o objetivo de serem discípulos que caminham lado a lado na simplicidade e num
único desejo, que é levar a Palavra de Deus a cada pessoa
que encontrarem! É isso que todos levam na bagagem: a
vontade e alegria de evangelizar. Acompanhemos todos os
missionários com as nossas orações!

4 | Janeiro de 2018

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

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU
Rua José Basílio, 100, Bairro Palmeiras,
Belo Horizonte - MG | CEP: 30570-080
A secretaria paroquial já está funcionando
Horário de atendimento:
De segunda a sexta, de 14h às 19h
Sábados, de 9h às 13h
Para maiores informações: (31) 3312-1387
secretaria@saojudaspalmeiras.com.br
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