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todas as mães do

mundo
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Um importante 
evento se aproxima: 

nossa Missão 
Paroquial
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Relembre os 
momentos mais 

marcantes da nossa 
Semana Santa
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Não perca os eventos 
e celebrações deste 
mês. Fique ligado!
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EVENTOS

AGENDA

NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião Betânia: São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres
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por Valda Valadão

por Elizabeth Machado

MAIO: MÊS DE MARIA, MÊS DAS MÃES

Esse é um tempo único no qual devemos celebrar as nossas mães (sejam elas vivas ou não), estando ao lado ou lembrando 
com carinho e saudade das que já não estão conosco. Tempo em que, por uma ocasião festiva, a vida nos dá mais uma vez 
a possibilidade de agradecê-las pelo dom da maternidade, por cada gesto consciente ou inconsciente de amor doado na 
gratuidade.

Hoje possamos com a nossa mãe voltar o coração e olharmos para Maria, maior mãe de todas! Nela contemplamos cada mãe 
da terra. Maria, mãe de Jesus. Ela que foi escolhida para carregar no ventre o nosso salvador, anunciado pelas doces palavras 
do anjo Gabriel: “Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus”.

Essa grande mulher que, com seu amor incondicional, sua ternura, sua força e fé nos mostra o quanto podemos suportar 
diante das aflições da vida e o quanto o ato de ser mãe é um dádiva na vida das mulheres.

Abençoa, Maria, todas as mães! A elas nosso carinho e gratidão.

Neste ano está acontecendo em alguns setores (regiões) de nossa paróquia o en-
contro chamado: “O Evangelho em 8 palavras”. Fique atento ainda irá acontecer 
também de forma unificada nos setores 10, 11 e 12 no mês de julho.

Com o desejo de fortalecer a caminhada pessoal dos paroquianos e ao mesmo 
tempo renovar e alimentar a fraternidade, o encontro desenvolve a reflexão pes-
soal sobre o Kerigma, o anúncio de Cristo morto e ressuscitado. Ele já foi realiza-
do em três setores e os participantes gostaram muito da experiência vivenciada, 
da proposta de estarem em formação próximo de casa; e caminhando junto com 
vizinhos e amigos do setor a que pertencem.
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por Gladys Ferreira

por Elizabeth Machado e Andréia Luciene

Nossa Paróquia tem a alegria de viver, neste ano de graça que 
a Arquidiocese instituiu como o Ano Missionário, a Missão Pa-
roquial. Venha participar deste momento de evangelização e 
amor ao próximo, seguindo os passos e os ensinamentos de 
Jesus. Será no domingo, dia 19 de maio, na comunidade Nos-
sa Senhora de Fátima.

Com a assessoria de missionários de outras paróquias, vamos 
visitar todas as famílias para compartilhar o amor de Deus. 
Você não pode perder esta oportunidade de, encorajado pelo 
Espírito de Cristo Crucificado e Ressuscitado, autor de nos-
sa fé, anunciar o Reino de Deus. Teremos atividades para as 
crianças e um louvor de encerramento da Missão. 

Passado o tempo quaresmal; um tempo de intensa preparação para a Páscoa, 
no qual fomos convidados à conversão, oração e jejum. Como família paroquial 
e de fé vivemos com simplicidade e muita oração a semana Santa nela vivemos 
os momentos mais importantes da nossa Salvação. Celebramos a semana Maior, 
tempo de graça. Iniciamos com o Domingo de Ramos, onde com nossos ramos 
abençoados entramos na Igreja da Mãe dos pobres e jardim da Comunidade 
Missionária entoando o nosso: Rosana Rei! Recordando a entrada de Jesus em 
Jerusalém aclamado Rei.

Segunda, terça e quarta-feira vivemos momentos significativos em vários seto-
res da nossa paróquia, momentos estes que nos conduziram a entrar no misté-
rio da Paixão de Cristo. Ajudados por Tarcísio num momento de profunda ora-
ção; no sermão das sete palavras em preparação à festa maior entregamos aos 
pés da cruz às nossas vidas. A via sacra nos setores, bem como as procissões do 
encontro entre Maria e Jesus contou com a participação de tantos irmãos que 
escolheram de fazer desta semana verdadeiramente Santa.

Numerosos chegamos ao tríduo Pascal, o ponto cume da semana santa, o cen-
tro do ano litúrgico; para vivermos os mistérios dos três dias sagrados: quin-
ta-feira a ceia do Senhor, e lembramos que a eucaristia é serviço, Jesus tirou 
o manto para servir; e nesta atitude de profunda humildade fomos incitados a 
sermos serviço para o outro.

Com a transladação demos início a adoração, momento de profundo encontro 
com o Cristo Sacramentado, este encontro nos conduziu à sexta-feira Santa 
para rezarmos a Paixão do Senhor; e como bem colocado na homília da adora-
ção da cruz: “olhar a cruz é não nos esquecermos do Amor Maior. Deus morre 
na cruz para que nós tenhamos vida”. E mais do que um luto, fomos convidados 
a nos preparar como filhos amados para entrar dentro do grande silêncio de 
Deus, a acompanhar Cristo que desce ao reino da morte; e é neste silêncio que 
adoramos Jesus no sepulcro em espera da noite Santa da vigília Pascal, a “Mãe 
de todas as Vigílias”. O sepulcro está vazio, passamos da morte à vida. Ao acen-
dermos o círio Pascal que representa a Luz de Cristo ressuscitado, podemos 
explodir num grande e alegre canto: Jesus Ressuscitou! Ao nascer do sol com a 
missa da alvorada reafirmamos que a morte não é a última palavra. ELE VIVE...
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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)

Paróquia São Sebastião (Google Play)

WhatsApp | (31) 99565-1692
(somente para receber avisos e convites)

QUA 
01 - 7h30: Missa dos Trabalhadores, em São Sebastião

SEX 
03 - 19h30: Missa da 1ª sexta-feira, em São Sebastião

SÁB 
04

- 8h: Missa do Imaculado Coração de Maria, em São 
Sebastião
- 11h30: Mil Ave-Marias, em São Sebastião
- 19h30 às 22h: Festival de Pastel, em São Sebastião

DOM 
05

- 8h às 12h: II Encontro das Mulheres de Betânia, no 
Centro de Acolhida

TER 
07
e
14

- 20h: Terço das Famílias, em São Sebastião

SEX 
17 - 19h30: Bingo do CAB, no Centro de Acolhida

DOM 
19 MISSÃO PAROQUIAL, em Nossa Senhora de Fátima

TER 
21

- 20h15: Terço cantado, em São Sebastião
- 20h15: Hora Santa Vicentina, no Centro Social de 
São Sebastião

QUA 
22 - 20h: Missa da visitação, no setor 24

TER 
28 - 20h30: Terço dos Homens, em São Sebastião
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Nossa Paróquia tem um Plano Pastoral com o lema
“Somos igreja unida que proclama a Palavra”. Ele contém 

o coração da nossa caminhada e da vocação cristã: a 
vida de comunhão e a missão. Sabemos que seguir Jesus 

significa viver em comunidade e ser missionário. Se a Igreja 
não for missionária, ela pode até ser uma boa organização 

filantrópica, mas não é Igreja de Jesus Cristo, porque
“A Igreja é missionária, por natureza” (AG 2).


