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Junto aos jovens, 
somos chamados a 
nos conectar com 

Deus
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Em mais um 
depoimento 

marcante, viajamos 
para Guiné-Bissau
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Relembre alguns 
momentos do nosso 
Arraiá e da Missão 

Paroquial
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Não perca os eventos 
e celebrações deste 
mês. Fique ligado!
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UMA PALAVRA
PARA VOCÊ

MISSÃO

ACONTECEU

AGENDA

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

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)

SEX 
05

- 19h30: Missa da 1ª sexta-feira, em São Sebastião
- 20h30: Grupo Mães que Oram pelos Filhos
- 23h: Vigília dos Jovens

SÁB 
06

- 8h: Missa do Imaculado Coração de Maria
- 9h às 13h: Brechó Garagem, no galpão da CMV
- 11h30: Mil Ave-Marias, em São Sebastião

QUA 
10 - 20h: Missa da visitação, no setor 2 e 40

TER 
16 - 20h15: Hora Santa Vicentina, em São Sebastião

TER 
16
a

SÁB
20

- SEMANA DA JUVENTUDE
No Galpão da CMV

TER 
30 - 20h15: Terço dos Homens, em São Sebastião

Toda
6ª - 15h: Terço da Misericórdia, em São Sebastião

Toda
2ª/6ª

- 19h30: Celebração da Palavra com distribuição da 
Eucaristia, em São Sebastião
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Para construir uma casa, uma igreja precisamos de um 
projeto. No caminho paroquial precisamos também de um 
projeto. Em 2007 foi elaborado um projeto paroquial que 
tem a espiritualidade da comunhão e da missão.

Este projeto tem 10 princípios que orientam o caminho do 
Povo de Deus, o caminho de cada paroquiano e de toda a 
comunidade paroquial.

São eles:

1) Escutar a voz de Deus através dos sinais do tempo e da 
voz dos pequenos; 2) Esperar com paciência a caminhada 
progressiva e global do povo; 3) Inculturar o Evangelho no 
respeito integral de sua mensagem; 4) Acreditar que Deus 
“Providência” nos impulsiona à meta futura; 5) Fazer da 
Paróquia a casa e a escola de comunhão; 6) Amar o homem 
todos e todos os homens do mundo; 7) Alcançar todos os 
paroquianos na edificação do Reino; 8) Responsabilizar 
todos a fazer alguma coisa; 9) Formar formadores de forma 
integral e permanente; 10) Programar, realizar e avaliar juntos.

Há 10 anos iniciava o projeto das Pequenas Comunidades, 
com base no novo Plano Pastoral de nossa Paróquia com o 
desejo criar espaços de vivência da comunhão e do amor, 
gerando o novo jeito de ser comunidade. Esse experiência 
vem se contribuindo para um maior contato com a Palavra 
de Deus, crescimento na fé e fortalecimento de vínculos. 
Segue a experiência vivida pela Pequena Comunidade 
Família de Nazaré, no setor 5:

“Quando terminaram os Grupos Eclesiais, foi um momento 
de incertezas, que gerou angústia. Chegou a Pequena 
Comunidade!! Um roteiro novo!! Mais dinâmico!! Em dois 
tempos a turma já estava integrada. Hoje somos 17 pessoas 
com uma frequência de 90%. Uma turma animada e alegre! 
Quarta-feira a noite a minha casa se enche de luz e alegria. 
Os temas geralmente agradam a todos, que prestam atenção 
nas leituras e participam com entusiasmo! Agradecemos 
em todos os encontros ao Bom Deus que nos colocou em 
um lugar onde podemos ter Pequena Comunidade toda 
semana, e que, além de crescermos espiritualmente nos 
unimos como uma família maior!” Ana Maria Torres
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por Andreia Lúcia

“Jesus o eternamente jovem, quer nos dar um coração sempre jovem...a verdadeira juventude é ter um coração capaz de 
amar...”.

Nessas palavras do Papa Francisco, escritas na exortação apostólica pós-sinodal, “Christus Vivit”, encontramos a raiz do 
verdadeiro sentido da juventude. Às vezes vemos jovens passando pela juventude distraídos, voando pela superficialidade 
da vida, entorpecidos e incapazes de cultivar relacionamentos profundos.

Nós acreditamos que a vida possa ser vivida intensamente apesar de tudo aquilo que o mundo quer que acreditemos. Não 
podemos perder os valores que o Cristo nos dá: o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade.

Por acreditar naquilo que recebemos de Jesus Cristo, queremos dedicar uma semana para “estarmos CONECTADOS” com o 
mundo, com nós mesmos e com Deus, mostrando que o jovem cristão de hoje, pode e deve viver uma vida cheia de projetos 
que os fortaleça, os acompanha e os impulsionem ao serviço generoso e à missão que Deus quer para cada um.

Do dia 16 ao dia 20 de julho venham participar conosco da SEMANA DA JUVENTUDE da Paroquia São Sebastião no Galpão 
da Comunidade Missionaria de Villaregia. 

Não podemos perder essa conexão!

No domingo, 19 de maio, aconteceu a Missão Paroquial na 
comunidade Nossa Senhora de Fátima. A missão foi organi-
zada pela Comunidade Missionária, pelo COMIPA de nossa 
paróquia com a colaboração do COMIDI (conselho missio-
nário arquidiocesano).

Foi uma experiência de fraternidade, acolhida e escuta. 

As visitas abrangeram todas as ruas da comunidade e os 
missionários foram muito bem acolhidos por 115 das 220 fa-
mílias residentes.

Nosso muito obrigado a todos que participaram e um agra-
decimento especial a cada família que nos acolheu!

Nos dias 15 e 16 de junho, como co-
munidade paroquial e missionária vi-
vemos nosso tradicional “Arraiá do 
Betânia”, num momento de muita fra-
ternidade e alegria.

Foi impressionante ver quantas pes-
soas participaram do nosso evento 
(cerca de 5.000), vindas de variados 
lugares.

Pudemos experimentar a mão de 
Deus, que conduziu tudo, desde o pri-
meiro passo. Porém o dom maior foi 
contemplar no rosto de cada um que 
trabalhou para que esta festa aconte-
cesse, a alegria em poder doar gra-
tuitamente as forças e dons para al-
cançarmos através da solidariedade 
na simplicidade, os irmãos que mais 
necessitam de nossa ajuda.

MUITO OBRIGADO! 

Aos patrocinadores, pela colaboração e a todas as pessoas que, unidas à paróquia e a Comunidade Missionária de Villare-
gia, tornaram possível o nosso “Arraiá do Betânia”. Juntos, mostramos que uma família, onde todos se doam, é capaz de 

realizar grandes feitos. A cada um nossa imensa gratidão. O clima de alegria, integração e fraternidade, foram predominan-
tes durante toda a nossa festa. Fortalecendo nossos laços em prol de um objetivo em comum: ajudar quem mais precisa!  

Deus abençoe todos que colaboraram. Por Pe. Luís Carlos

Desde janeiro iniciamos a missa das crian-
ças todos os domingos as 8hs da manhã, a 
igreja enche dentro e fora na área coberta. 
Os pequenos participam com muita ale-
gria. As vezes fazemos sorteios de brin-
quedos e eles exultam. Antes eles vinham 
à missa e tinha que ficar fora, mas agora 
eles têm uma missa só para eles e tem vá-
rios adultos que participam também, mas 
os fazemos sentar no fundo deixando todo 
o espaço possível para a criançada.

Esse ano também começamos um traba-
lho em uma aldeia chamada Três Quilôme-
tros, a maioria dos moradores vieram de 
Suzana, uma pequena cidadezinha a 40 
quilômetros de São Domingos que possui 
uma tradição cristã bem enraizada. Todos 
os sábados de tarde, pego a minha lam-
bretinha e vou lá e dou duas catequeses, 
uma para os adultos e depois outra para 
os jovens e adolescentes, outro catequis-
ta fica com as crianças e terminamos com 
a missa. Todos os sábados contaram com 
umas 80 pessoas e elas já conseguiram até 
um terreno para o ano que vem construir 
uma capela (com blocos de lama), pois to-
das as atividades acontecem de baixo de 
um pé de manga.

Além dessa aldeia, temos mais outras qua-
tro, com menor números de pessoas, onde 
fazemos catequese todas as semanas e ce-
lebramos missa uma vez por mês.


