QUA
03

- 20h: Encontro dos pais da catequese (1º e 2º anos)
Formação PCE (aberto a todos)

SEX
05

- 9h: Bazar do CAB
- 20h: Missa da 1ª sexta-feira, em São Sebastião

SÁB
06

-

8h: Missa do Imaculado Coração, em São Sebastião
11h30: Mil Ave-Marias, em São Sebastião
14h: Missão das Crianças, no Conj. Betânia
19h30: Bingo, em São Sebastião
19 às 22h: Luau dos Jovens, na CMV

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

São Sebastião

Nossa Senhora de
Fátima
Mãe dos Pobres

Informativo da Paróquia São Sebastião
Ano 28 - Nº 10 - Outubro de 2018 - Belo Horizonte, MG
NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião Betânia: São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres

Sábado: 18h30 – missa ou celebração
Sábado: 18h

HORÁRIO DE CONFISSÕES
Terça-feira: 14h30 às 16h
Quinta-feira: 20h30 às 21h30
Sábado: 14h30 às 16h
HORÁRIO DA FARMÁCIA
SEX
12

- 8h: MISSA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, na
Praça da Amizade

TER
16

- 20h15: Hora Santa Vicentina, em São Sebastião

SEX
19

- 19h30: Hora Santa Missionária, em São Sebastião

TER
30

- 20h30: Terço dos Homens, em São Sebastião
- 20h: Missa de visitação, na região 38

02,
09,
16 e
23/10

- 20h30: Terço das Famílias, em São Sebastião

09 e
30/10

- 20h: Encontro de preparação para Consagração a
Maria, em São Sebastião

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
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

SIGA A PARÓQUIA NAS REDES SOCIAIS

www.saosebastiaobetania.com.br
www.facebook.com/saosebastiaobetania
www.twitter.com/saosebastiaobet
www.instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial
Paróquia São Sebastião Parbet (Youtube)

Atendendo ao chamado do Papa Francisco
para que a Igreja realize ações missionárias, especialmente com os mais pobres, a Arquidiocese de Belo Horizonte optou por fazer um Ano
Missionário, de outubro de 2018 a outubro de
2019, com cuidado especial as vilas e favelas.
Segundo Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Belo Horizonte e responsável pelo VEAM – Vicariato Episcopal para a
Ação, a iniciativa tem por objetivo alimentar
o ardor da atividade evangelizadora da Igreja.
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Paróquia São Sebastião (Google Play)
WhatsApp | (31) 99565-1692 (recebimento de avisos e convites)
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UMA PALAVRA
PARA VOCÊ

PREPARAÇÃO

VICENTINOS

AGENDA

Forças unidas em
comunidade para
anunciar o Evangelho

Uma mensagem
do Papa para o Dia
Mundial das Missões

Confira o
aniversário dos
Vicentinos

Não perca os eventos
e celebrações deste
mês. Fique ligado!
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PREFERÊNCIA PELOS POBRES:

por Vitor Honorato
Em setembro passado, o Conselho de São Sebastião da Várzea do Felicíssimo,
completou 80 anos de fundação, a data foi celebrada com uma missa na igreja
São Sebastião e um almoço comemorativo.

por Pe. Gilberto Ângelo
CMV: FAZER MISSÃO SENDO COMUNIDADE
A vocação que Deus colocou no coração dos Membros da Comunidade Missionária de Villaregia - CMV é ser missionários em
comunidade. Não está previsto que algum missionário (a) vá à missão sozinho. Quando chegou o primeiro grupo ao Betânia,
em 1985, eram 8 pessoas. A atividade missionária da CMV se faz em grupo: “Ser comunidade para a missão, fazer missão
sendo comunidade”.
Para ser comunidade evangelizadora, é preciso em primeiro lugar estar unidos, ser irmãos, amar um ao outro com respeito,
acolher as diferenças e juntar os dons de cada um. Feito isso, as forças se concentram em anunciar o evangelho, com atenção especial pelos mais necessitados.
Ao chegar o mês de outubro, todo cristão tem ocasião para renovar a própria consciência a respeito da Missão Universal, a
enorme tarefa de evangelização da Igreja. O mês já começa com a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus, a jovem monja
carmelita padroeira das missões.

Frederico Ozanam, fundador dos Vicentinos, é um exemplo de homem de fé e
caridade para todos os membros das conferências. Sua vida cristã começa no
dia de seu batizado 01/05/1813, e segue o seu aprendizado com os exemplos de
caridade e fé de seus pais. O jovem rapaz em defesa da fé católica enfrentou com
respeito seus amigos e combateu a crescente do ateísmo, novas religiões e a perseguição que a Igreja católica vinha sofrendo dentro de Soborna (Universidade)
em Paris.
Sua bondade, simplicidade e inteligência mais a perseverança em defesa da Fé
católica atraiu outros jovens, que começaram a trabalhar a serviço dos pobres e
miseráveis assim criaram o que hoje conhecemos como a Sociedade de São Vicente de Paulo. Frederico Ozanam nunca quis ser Presidente da sociedade.

Na CMV, o mês de outubro é um verdadeiro evento. Diversas atividades missionárias se realizam, envolvendo os membros
efetivos da Comunidade, padres, missionárias, consagradas no mundo e casais. Vários membros agregados (leigos) também
participam. Estas atividades acontecem, seja no Centro Missionário do Betânia, seja em visita a outras paróquias ou dioceses.
De modo especial, no dia 21 de outubro, domingo chamado Dia Mundial das Missões estaremos visitando 8 paróquias, levando testemunhos missionários e a mensagem que convida todo cristão a ter um coração missionário.
Para ser missionários, basta ter um coração aberto, disposto a sair de si e ir ao encontro dos outros para levar a grande
Alegria do Evangelho, que é caminho de salvação.

por Regina Profeta
O Vaticano divulgou em 19 de maio de 2018, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que este ano, a
data coincide com a celebração do Sínodo dos Jovens, dia 21 de outubro. “Juntamente com os jovens, levemos o Evangelho
a todos” é o título do texto.
Para o Papa, no mês de outubro, mês missionário, de 3 a 28 de outubro quando acontecerá o Sínodo, será mais uma oportunidade para os jovens tornarem-se “discípulos missionários cada vez mais apaixonados por Jesus e pela sua missão até aos
últimos confins da terra”.
O Papa menciona inicialmente sua exortação Evangelii Gaudium e convida cada um de nós a refletir sobre a missão que
Jesus nos confiou: “Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo”.
Crescer na graça da fé nos integra num fluxo de gerações de testemunhas e na convivência das várias idades da vida, a
missão da Igreja constrói pontes intergeracionais. Neste sentido, Francisco ressalta a propagação da fé por atração e afirma
que ao amor, e à sua dilatação, não se pode colocar limites.
Esta expansão gera o encontro, a partilha na caridade com todos aqueles que, longe da fé, se mostram indiferentes e que
constituem a periferia mais desolada da humanidade carente de Cristo: “Toda a pobreza material e espiritual, toda a discriminação de irmãos e irmãs é sempre consequência da recusa de Deus e do seu amor”.
>> No dia 21 de outubro, as coletas serão destinadas às missões
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