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UMA PALAVRA
PARA VOCÊ

As alegrias e os
desafios da vida
missionária
Página 2

AGENDA
SEMANA SANTA

Participe dos eventos
e celebrações deste
período!
Página 3

QUARESMA

Vivendo a Quaresma:
Missas de sexta às 5h
Página 4

ANO PASTORAL

ALTAR DA NOVA

alianca!
,

Somos Igreja Unida
que proclama a
Palavra!
Página 4

por Lucas Ribeiro
Estamos próximos de encerrar a Quaresma, período em que vivenciamos uma profunda preparação para a grande semana
que nós, cristãos católicos, vivenciamos: a Semana Santa.
Este tempo é propício para abrir o nosso coração à Verdade, personificada em Jesus, que nos faz compreender que nenhum
gesto de Amor é tão grande como o que Ele proporciona na Cruz: a nossa salvação.
Cristo, que é o Caminho para todos nós, proporciona a maior vitória como Deus Filho que é a vitória da Vida sobre a morte,
através da Ressurreição, celebrada no Domingo de Páscoa.
Nosso convite especial é para que possamos participar dos eventos que serão realizados nestes dias importantes que estão
chegando! Deixemos que a graça de Cristo possa agir, de modo intenso e vivo, em todos nós neste período especial.
Que Jesus nos guie e seja o centro deste tempo tão significativo para nós!

as alegrias e os desafios da vida missionária
por Irmã Maria Vanildes
Sou Irmã Maria Vanildes, da Congregação das Missionárias de N. Sra. das Dores. Fui enviado para os Camarões/África no Extremo Norte do país, para a
Diocese de Yagoua e paróquia Notre Dame du Logone, onde permaneci por
5 anos. O povo “massa” me acolheu com grande alegria. As crianças estavam
sempre em casa para me ensinar a língua local e gradualmente a comunicação
entre nós foi sendo facilitada pelos gestos e é claro, as risadas não faltaram.
Iniciei o trabalho missionário com formação para os jovens dos diferentes movimentos da paróquia. As formações aconteciam durante semanas inteiras no
centro paroquial: as canções e a dança faziam parte dos momentos de recreação e conversas após o jantar.
A nossa comunidade tinha uma sempre uma atenção especial voltada para as
jovens, principalmente aquelas que não tiveram oportunidade para estudar.
Começamos o curso de corte e costura para que eles pudessem aprender a
costurar e montar o seu próprio atelier; conseguimos máquina de costura e
material para o início do trabalho com benfeitores.
Muitos momentos foram marcantes, mas aqui quero destacar as visitas às famílias e aos idosos. Quando saia de casa havia sempre várias crianças que me
acompanhavam no caminho, todos queriam pegar minha mão e me levar para
casa para uma visita. Momentos alegres que só a vida missionária pode nos
dar!
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semana santa

tempo de graça!
QUARTA
03/04

- 16h às 19h: Mutirão de confissões, Igreja São Sebastião - reservada
aos idosos
- 19h às 22h: Mutirão de confissões, Igreja São Sebastião - para toda
a comunidade

SÁBADO
06/04

- 14h30 às 17h: Mutirão de confissões, Igreja Mãe
dos Pobres

SÁBADO
13/04

- 18h30: Missa de Ramos, Igrejas São Sebastião e N. Sra. de Fátima
(sem procissão)

DOMINGO DE RAMOS
14/04

SEGUNDA SANTA
15/04

- 8h: Benção dos ramos e procissão - saída das Alcantarinas e missa
na Mãe dos Pobres
- 8h: Benção dos ramos e procissão - saída do terreno da Igreja S.
Sebastião e missa no jardim da CMV
- 19h30: Missa em São Sebastião (sem procissão)
- 20h: Sermão das Sete Palavras - Centro de Acolhida Betânia

TERÇA SANTA
16/04

- 20h: Via Sacra nas regiões (consulte o local com o coordenador)

QUARTA SANTA
17/04

- 20h: Procissão e Celebração do Encontro - saída da N. Sra. de
Fátima e das Alcantarinas e encontro na Mãe dos Pobres
- 20h: Procissão e Celebração do Encontro - saída da rua Ganges
(esquina com rua Meca) e da praça Luiz Rodrigues, encontro na
Igreja São Sebastião

QUINTA SANTA
18/04

- 7h: Saída para Missa da Unidade no Mineirinho (passagens na
secretaria)
- 17h: Missa de Lava Pés das crianças em S. Sebastião
- 20h: Missa da Ceia do Senhor nas Igrejas Mãe dos Pobres e São
Sebastião
- 21h30 às 22h30: Adoração do SS. Sacramento, Igrejas Mãe dos
Pobres e S. Sebastião - para todos
- 22h30 às 00h: Adoração do SS. Sacramento, S. Sebastião - para
jovens

SEXTA DA PAIXÃO
19/04

SÁBADO SANTO
20/04

DOMINGO DA
RESSURREIÇÃO
21/04

- 6h às 14h: Adoração do SS. Sacramento na Igreja S. Sebastião
- 19h: Procissões da Paixão, saídas:
- Igreja Mãe dos Pobres
- Rua Amur (esquina com rua Meca)
- Praça Luiz Rodrigues
- Setor Sta. Luzia (rua Demiza esquina com rua Joaquim Alves)
- 20h: Teatro da paixão no terreno de S. Sebastião

- 8h às 16h: Adoração do Senhor morto, centro social da Igreja São
Sebastião
- 20h: Vigília Pascal nas Igrejas Mãe dos Pobres e São Sebastião
(benção do fogo novo, no terreno)

-

5h30: Missa da Alvorada, praça Oscarina Benedita de Moura
9h30: Missa de Páscoa na Igreja São Sebastião
17h30: Missa de Páscoa nas Alcantarinas
18h30: Missa de Páscoa na Igreja N. Sra. de Fátima
19h30: Missa de Páscoa na Igreja São Sebastião
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missa às 5h da manhã: eis o tempo de conversão...
por Regina Profeta
Durante o tempo quaresmal, a Igreja propõe meios concretos para ajudar o
cristão a se reencontrar com Deus, por meio da oração, da meditação da Palavra de Deus, da Via-Sacra, da prática do jejum, do Sacramento da Confissão
e da vivência da caridade.

Ingrid - 1ª missa das 5h no dia da mulher

Em nossa paróquia, celebra-se a Santa Missa às 5h da manhã e, para muitos
paroquianos, se torna um meio concreto de renúncia e sacrifício para viver
bem o espírito da Quaresma. “A missa nasceu em 2008 e vimos que o povo
respondeu logo positivamente à iniciativa de começar o dia em oração”, lembra pe. César Serrau, o pároco na época, em mensagem de áudio enviada ao
NOSSO ESPAÇO.
Para a sra. Maria Antônia, que participa todos os anos desde então, as missas
ajudam a “viver mais próximos a Jesus” e alimentam a fé que não mede dificuldade para adorar a Deus e receber a eucaristia.
A jovem Ingrid (foto) fez a escolha de participar este ano, como uma preparação para a Semana Santa. Ela partilha que sente que as missas renovam suas
forças, destacando o clima das missas e logo após as celebrações: “sinto que
as pessoas são mais acolhedoras e mais dispostas para vivenciar o dia”. Para
ela, a Quaresma é muito mais do que imaginava: “as reflexões me ajudam a
buscar uma mudança em mim”.

SOMOS IGREJA UNIDA QUE PROCLAMA A PALAVRA
por Célia Lopes
Esta imagem da árvore nos ajuda a compreender que temos
diferentes serviços, pastorais e ministérios em nossa paróquia:
a catequese, a Pastoral Familiar, as equipes de Liturgia e Canto...
Cada equipe, cada pastoral, ministério ou serviço assume uma
determinada missão na comunidade paroquial: a equipe de
música ajuda a assembleia a rezar através do canto, os catequistas ensinam, transmitem a fé.
Assim, todos juntos, cada um assumindo a sua tarefa, a sua
missão, constrói e faz crescer a vida na comunidade paroquial.
E à medida em que cada um se doa, serve a Igreja, a paróquia
que é o tronco, é alimentada por esta vida que brota e cresce, e
vai dando frutos: pessoas que se oferecem para assumir algum
serviço, novos dizimistas, mais crianças na catequese...
Ex: uma senhora da Vila Esperança quis doar o seu dízimo e
contagiou a sua vizinha através do seu testemunho, que escolheu também ser dizimista; novos moradores do bairro procuram a secretaria paroquial e se oferecem para servir a comunidade através de uma pastoral ou doando o tempo para ajudar
a limpar os ambientes da paróquia.

SIGA A PARÓQUIA NAS REDES SOCIAIS
www.saosebastiaobetania.com.br
www.facebook.com/saosebastiaobetania
www.instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial
WhatsApp | (31) 99565-1692
(somente para receber avisos e convites)
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