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

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 
02

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

SÁB 
03

- 8h: Missa do Imaculado Coração de Maria

- 11h30: Mil Ave-Marias, em São Sebastião

10

- Início da crisma dos jovens no Galpão 

QUI 
15

- 7h30: Missa Assunção de Nossa Senhora

SÁB
17

- 20h: Missa dos Jovens + Happy Hour Galpão da CMV

SÁB
24

- 18h30: Missa da fidelidade e encerramento da Semana 

TER
27

- 20h15: Terço dos Homens 

Todas
    6ª

 - 20h: Missa da Visitação Setor 10

- 15h: Terço da Misericórdia
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Família não é uma 
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Em mais um 
depoimento 

marcante, viajamos 
para Porto Rico
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Relembre alguns 
momentos do 

Brecho Garagem

Semana da Juventude
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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

da Comunidade Missionária de Villaregia

- 16h: Festa da Acolhida 

SÁB 

- 18h30: Procissão e Missa Solene da  Assunção de Nossa 
  Senhora e Festa da Mãe dos Pobres

da Família, show da Banda AMOS e barraquinhas: 

terreno da igreja de São Sebastião

QUA
28

www.saosebastiaobetania.com.br

SIGA A PARÓQUIA NAS REDES SOCIAIS

 

 Festa Mãe dos Pobres 
PROGRAMAÇÃO 

De 02/08 à 09/08

Tríduo do dia: 
Do dia 12/08 à 14/08: missa do tríduo às 19h30 
na capela da Mãe dos Pobres

Festa da mãe dos pobres: 
Dia 15/08: Procissão e Missa Solene às 18h30

 Dia 11/08 encerramento da novena com a missa das 18h

Novena nos setores: 

A família como 

vai?20 A 24 DE AGOSTO

“A FAMÍLIA, COMO VAI?” 

- 4ª Feira – 21 de Agosto
“Família e Iniciação  à  Vida Cristã” 

 Palestrante: Sônia e Binho – Divinópolis

- 6ª Feira – 23 de Agosto
“Família Defensora da Vida” 

 Palestrante: Nadja Cristiane (UFSJ)

PROGRAMAÇÃO: 

XXIX SEMANA DA FAMÍLIA 2019

- 3ª Feira – 20 de Agosto
“A Realidade da Família Contemporânea” 

 Palestrante: Junão Mineiro (BH)

“Matrimônio e Família No Plano De Deus”
 Palestrante: Professor Edwar

- 5ª Feira – 22 de Agosto

- Sábado – 24 de Agosto - 18h30
Missa da Fidelidade e Festa

 Show com AMOS (banda militar) e barraquinhas 
 Encerramento no terreno da igreja de S. Sebastião  

 “A Família, Como Vai?” - Dom Joaquim Mol

coisa importante, é tudo! 

Mãe dos Pobres 
Nossa Senhora

Barraquinhas: 
Dia 10/08: Festa da Acolhida e barraquinha das 16h as 22h

vai?vai?
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Por Luciana Nakashima

Família não é uma coisa importante, é tudo!

Se pensarmos bem, uma vida sem família é uma vida muito mais sem alegria, sem cor! É importante ter pessoas com quem 
você pode contar e que podem contar com você, que nos acompanham na jornada e faz cada suspiro ser mais valioso que 
qualquer bem material, pois compar�lhar é o mais importante.

E para você, o que significa ter uma família? Qual a sensação de fazer parte de um grupo de pessoas que sempre estarão lá 
para você, que morreriam por você?

A família não nasce pronta; constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre esposa e esposa, pais e 
filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sen�mentos.

Existe um proverbio chinês que diz:
 “Quando as raízes são profundas não há razão para temer o vento.” Por isso não perca esse momento tão especial para a 
família onde poderemos aprofundar ainda mais nossas raízes em Deus.

Venha par�cipar conosco da 29ªSemana da Família, de 20 à 24/08/2019 a par�r das 19h30 no Centro de Acolhida Betânia, 
com o tema “ A Família como vai? ”, onde vivenciaremos juntos uma profunda experiência de Jesus e da sua Palavra para 
conseguirmos vencer os desafios e dificuldades que encontramos no caminho, e assim poderemos compreender o nosso 
papel evangelizador na Igreja e na sociedade como famílias cristãs.

ANO 
UM POUCO DA EXPERIÊNCIA FEITA POR PE. GILBERTO DA SILVA

Es�ve onze anos em Porto Rico, compar�lhando a cultura do povo. Uma 
ilha que tem população bastante grande, mais de 3 milhões de 
habitantes, num território que perfaz aproximadamente o tamanho da 
Grande São Paulo.

Graças à cidadania norte americana, ob�da na década de 1950, muitos 
vão morar nos Estados Unidos, em busca de maiores oportunidades. Por 
outro lado, este vínculo acarretou historicamente obrigações em relação 
aos EUA e grande influência sobre a cultura. Exemplo: na guerra do 
Vietnã, par�ciparam 48.000 porto-riquenhos, 3.000 voltaram feridos e 
mais de 300 morreram, como “heróis de uma pátria alheia” (�tulo de um 
filme)

A cultura é originalmente la�no-americana, um povo profundamente 
acolhedor, alegre e generoso, capaz de se sensibilizar com o sofrimento 
alheio e ajudar os outros como pode, de fato ajudam as vizinhas ilhas da 
República Dominicana e do Hai�, que são mais pobres.

Em Porto Rico há uma igreja bem missionária. Metade da população é 
católica, mais de 90% são cristãos. Porto Rico envia missionários leigos a 
vários países vizinhos, graças à formação e ao impulso missionário que a 
Igreja sempre alimentou.

MISSIONÁRIO 
PORTO RICO

NO DIA 6 DE JULHO, TIVEMOS A 3ª EDIÇÃO DO BRECHÓ GARAGEM. 

Inicia�va para colaborar nas a�vidades, despesas e, sobretudo às pessoas que buscam na paróquia ajuda às suas 
necessidades. 

Foi um misto de fraternidade, solidariedade e trabalho voluntário. E uma sa�sfação em ver que muitos dos que 
compravam de certa forma eram pessoas mais simples; e esse é o obje�vo do brechó: ajudar a quem mais precisa. 

Obrigada a cada um pelo trabalho feito na simplicidade e juntos.

Num clima de muita alegria e profundidade, os jovens vivenciaram a Semana da Juventude na nossa Paróquia. 

Este ano foi escolhido o tema “Conectados”. As reflexões durante a semana foram pautadas na conexão com o mundo, consigo 
mesmo,  com os  outros  e  com Deus .  No  sábado,  v iveram um momento  de  adoração  eucar í s�ca . 
Como encerramento no Betânia, os jovens foram em procissão até a Igreja São João Ba�sta, no Salgado Filho, onde 
con�nuaram a experiência vivendo a Semana da Juventude proposta pela Paróquia de lá.

da JUVENTUDE

Conectados

ACONTECEU

GARAGEM
BRECHÓ 

A Missão é a alma da Igreja e Jesus é o Missionário por excelência, que “... quer que TODOS os homens sejam salvos...” (1Tm 
2,4) e par�cipem da vida de Deus. 
É com esse obje�vo, que temos um Plano Pastoral Missionário, em con�nuidade com a caminhada paroquial. Ele é 
estruturado em 4 módulos, com um percurso vivido em etapas e fases. 

Um dos princípios básicos que “os cristãos tomam consciência de serem pecadores, acolhem o perdão de Deus e, conver�dos 
ao amor Trinitário, escolhem viver relações novas, sendo comunidade. Desta experiência brota uma grande energia 
apostólica” e consciência missionária: 
“Ai de mim se eu não evangelizar!” (1 Cor 9,16).

UM PLANO PASTORAL E MISSIONÁRIO!

27ª SEMANA 


