SÁB
01

- 8h: Missa do Imaculado Coração de Maria
- 11h30: Mil Ave-Marias, em São Sebastião

SEX
07

- 19h30: Missa da 1ª sexta-feira, em São Sebastião
- 23h: Adoração dos Jovens, em São Sebastião

SÁB
08

- 20h: Mutirão contra a miséria e a fome

DOM
09

- 10h: Missa da Esperança, na Paróquia Dom Bosco

TER
11

- 20h: Missa de visitação, na região 25

SEX
14

- 20h: Bingo do Centro de Acolhida Betânia

DOM
16

- 16h: Encontro sobre a Bíblia, na sala 5

TER
18

- 20h15: Hora Santa Vicentina, em São Sebastião

SEX
21

ROMARIA A APARECIDA DO NORTE
21/9 a 23/9

TER
25

- 20h: Missa de envio do ECC, na Mãe dos Pobres
- 20h15: Terço dos Homens, em São Sebastião

SEX
28

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
28/9 a 30/9

DOM
30

- 9h30: Missa de envio das crianças, em São Sebastião

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

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
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
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Em outubro, mês das missões, acontecerá em nossa paróquia a 1ª Missão das
Crianças! A experiência terá como base a missão realizada na paróquia Santíssima
Trindade, em São Paulo, numa missão da Comunidade Missionária de Villaregia.

por Regina Profeta

As crianças terão encontros de preparação com as catequistas para realizarem visitas às famílias de uma das regiões da nossa paróquia e utilizarão um material
preparado especialmente para essa missão para a evangelização.

por Pe. Luís Carlos
NÃO TENHA MEDO DE SONHAR, JOVEM!
Nunca foi tão difícil e desafiador ir ao encontro dos jovens, jovens que hoje devido a sociedade do imediatismo buscam respostas
rápidas e por que não dizer “fáceis”. A Igreja quer, em especial através do Papa Francisco e do sínodo dos bispos sobre a juventude, olhar estes desafios com os próprios jovens. Para isso é preciso escutar.
Porque não é possível tentar dá resposta ou conselho aos jovens sem antes escutá-los. Estimulados por esta consciência, uma das
diretrizes escolhida pela nossa paróquia, em comunhão com o Projeto Proclamar a Palavra, é mesmo a “opção preferencial pelas
juventudes”. Um dos frutos desta opção foi a criação da Comissão juvenil de São Sebastião, com o objetivo de ter um “espaço”
onde vivermos uma escuta profunda dos jovens envolvidos nas várias realidades juvenis existentes na paróquia (EJC, Crisma,
Crescimento Espiritual, Grupo Resistência, Jovens Sarados e GimVi)... uma escuta onde todos se sintam acolhidos e à vontade
para expressar aquilo que eles têm como anseio, desejos e sonhos. Como disse o Papa Francisco num encontro com jovens: “Os
sonhos são importantes. Mantêm o nosso olhar alargado, ajudam-nos a abraçar o horizonte, a cultivar a esperança em cada ação
diária... Um jovem que não sabe sonhar é um jovem anestesiado... Eis, queridos jovens, (...) este o trabalho que deveis fazer: transformar os sonhos de hoje na realidade do futuro, e para isto é preciso coragem”.
Nesta comissão nos perguntamos como a Igreja pode acompanhar os jovens, e despertar neles o desejo de conhecer e acolher o
chamado ao amor e a vida em plenitude, e também pedimos aos próprios jovens para ajudar a Igreja a identificar as modalidades
hoje mais eficazes para anunciar a boa nova.
A Igreja quer dizer aos jovens que precisa deles! E junto com eles quer escutar o Espírito Santo, que nos coloca em movimento
para escolhas audazes, para sonhar grande e fazer escolhas difíceis. Enquanto escuta a Igreja também alimenta a esperança, desperta nestes jovens a alegria de experimentar o reencontro com Deus e, descobrir à luz da fé, a sua missão.

Para os pequenos missionários, será uma experiência de oração, amizade e de coragem, e uma oportunidade para terem um coração aberto aos outros.
Esta atividade acontece em sintonia com o Papa Francisco, que tem como uma das
características mais claras do seu pontificado: a “Igreja em saída” e com o projeto
da arquidiocese de Belo Horizonte “Proclamar a Palavra”
“A Missão das crianças é uma experiência nova, tanto para os catequizandos, quanto para seus familiares e para nós catequistas. A expectativa é sempre muito boa,
porém, em alguns momentos ﬁcamos apreensivos, mas colocamos tudo nas mãos
de Deus e pedimos a intercessão de Maria. Temos a certeza de que tudo dará certo”, declara a catequista Andréa Monteiro.

por Elizabeth Machado

Ei jovem: não desista, embora o medo, de buscar os seus anseios, sonhos. Porque “um jovem quando sonha vai longe!”.

“O coração da Igreja é jovem”, disse o nosso
querido Papa Francisco. Esta fala nos leva a
reﬂetir sobre o nosso papel, em nossa comunidade e em nossa Paróquia.
Sinto ser um chamado muito especial para
todos nós jovens. Ser o coração da Igreja
significa ser a pedra viva, fiéis testemunhas
da juventude cristã, doando nossa cara e
nossa cor.
por Ana Luísa, da Comissão Jovem Paroquial

Muitas das vezes, torna-se necessário abdicarmos de nossas horas de agitação, para
fazer valer um chamado mais profundo que
é “ser Igreja viva”.
No decorrer deste ano, experimentamos
em nossa Paróquia atividades direcionadas
à juventude, que contribuíram muito para
nossa formação e para o nosso passo efetivo dentro da igreja.
Como fruto de tudo isso, sentimos que a
chama de nossa fé e discernimento, poderá
ter força e vez, pois temos como exemplo
vivo e concreto o anúncio da BOA NOVA
feito por Jesus Cristo.
Assim, JUVENTUDE, não cruzemos os braços! Lancemos as redes às águas mais profundas.
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Nos dias 03 e 04 de agosto aconteceu o “24 horas com Jesus”, um dia
de adoração ao Santíssimo organizado pelos jovens do grupo Resistência.
Foram momentos de profunda intimidade entremeados por palestras e
testemunhos, onde jovens e adultos
puderam experimentar o amor de
Jesus e restaurar suas forças. Diante
das reﬂexões, muitos desejaram maior
proximidade com esse Jesus ali exposto e buscaram o sacramento da
reconciliação, disponível durante quase todo o evento.
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