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Mês Missionário 
Extraordinário: 

Igreja em saída para 
alcançar os irmãos
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Em mais um 
depoimento 

marcante, viajamos 
para a Etiópia

Página 2

Relembre alguns 
momentos das nossas 
festas e celebrações 

que passaram
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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)

TER 
01

- 19h30: Missa das Rosas memória de Santa 
Terezinha com abertura do Mês Missionário, em São 
Sebastião

SEX 
04

- 19h30: Hora Santa Missionária na Missa Sagrado 
Coração de Jesus, em São Sebastião
- 20h30: Grupo Mães que Oram pelos Filhos, em São 
Sebastião
- 23h: Adoração dos Jovens, em São Sebastião

SÁB 
05

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

DOM 
06

- 9h30: Missa de envio da Missão das Crianças, no 
jardim da CMV
Missão das crianças + Bate Latas da IAM

TER 
08 - 20h15: Terço das Famílias, em São Sebastião

SÁB 
12

- 8H: MISSA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA 
PRAÇA DA AMIZADE

TER
15

- 20h15: Terço das Famílias, em São Sebastião
- Hora Santa Vicentina, em São Sebastião 

SÁB
19
e

DOM
20

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

TER
22 - 20h15: Terço das Famílias, em São Sebastião

QUA
23 - 20h: Missa da Visitação Setor 28

SÁB
26 MISSÃO DA FORANIA, na Vila Esperança

TER
29 - 20h15: Terço dos homens, em São Sebastião

QUI
31

- 19h30:  Palestra com psiquiatra sobre “Efeitos do 
alcoolismo no organismo”, Centro Social Igreja São 
Sebastião, Reunião de Informação ao Público do 
Grupo Bonança, AA.

Todas 
as 6ªs - 15h: Terço da Misericórdia, em São Sebastião
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UM PLANO MISSIONÁRIO!

O Papa Francisco sempre nos lembra que TODOS somos 
missionários, porque, pelo Batismo, participamos da Missão 
de Jesus. Que grande alegria é poder dizer que somos 
uma PARÓQUIA MISSIONÁRIA! De fato, o Plano Pastoral 
da nossa Paróquia é um Plano Missionário porque tem por 
meta fazer com que possamos viver uma comunhão de 
comunidades EVANGELIZADORAS.

É por isso que existe o COMIPA – Conselho Missionário 
Paroquial, a IAM – Infância e Adolescência Missionária, a 
Missão Paroquial e a Missão das Crianças. E temos até 
uma Equipe do Plano Pastoral: a EPP para nos ajudar na 
caminhada! 
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por Neide Pacheco

por Pe. Antonio Serrau

Uma marca que temos a partir do nosso batismo é sermos missionários. Ao enviar seu único Filho para nos 
resgatar do mal Deus faz de Jesus o primeiro missionário, por isso a natureza da Igreja é missionária. Então, 
a missão tem sua origem na Trindade Santa. Deus Pai envia Jesus sob a orientação e força do Espírito Santo. 
Nesta verdade todos, sem exceção, somos convocados a sairmos em missão.

O Papa Francisco proclamou outubro de 2019 “Mês Missionário Extraordinário”, com o objetivo de des-
pertar, com mais intensidade, a consciência em todos nós da necessidade de sermos, cada vez mais, uma 
Igreja em saída. Nossa Arquidiocese, acolhendo o apelo do Papa, e após reflexões, decidiu que para a atual 
realidade e grandes desafios aqui vividos, seria um grande impulso para sua vida pastoral, estender o Mês 
Missionário Extraordinário para todo o ano de 2019. Através do Vicariato para Ação Missionária-Vilas e Fa-
velas e Regiões do Vale do Paraopeba estão sendo realizadas várias ações missionárias nos aglomerados e 
zonas rurais com a participação de muitos missionários vindos de todas as regiões de BH, levando a alegria 
de ser um discípulo(a) missionário(a) de Jesus e dando o testemunho de sua fé.

De 20 a 24 de agosto aconteceu a 29ª Semana da Família, 
na nossa Paróquia, com o tema: “A Família como vai?”. Fo-
ram dias de aprofundamento e reflexão em temas muito im-
portantes no contexto atual da nossa sociedade e que afe-
tam diretamente as famílias. O encerramento foi celebrado 
com a Missa da Fidelidade, presidida por Dom Joaquim Mol, 
onde os casais que completam as bodas puderam renovar 
os votos do matrimônio. Após a missa, teve barraquinhas e 
o animado show da Banda AMOS, da Polícia Militar.

Nos dias 6 e 7 de setembro, foram 
vividos momentos de adoração e re-
flexão junto ao Santíssimo Sacramen-
to no 24 horas com Jesus. Jovens e 
adultos se revezaram neste dia para 
ficarem em oração e renderem lou-
vores a Jesus. A grande participação 
dos paroquianos reflete a fé de nos-
so povo e o desejo de estar próximo 
àquele que é nosso Deus. 

Com muita animação e fé, partiram três ônibus da nossa Paróquia rumo às obras da construção da futura Catedral de BH, no 
dia 1 de setembro. Após conhecer os espaços que estão sendo construídos, vivemos a missa celebrada pelo nosso pároco. 
Além de uma ocasião de aproximação com a Arquidiocese, foi também momento para celebrar os 40 anos de existência 
do Encontro de Casais com Cristo na nossa paróquia. Dia de muita alegria e agradecimento, um casal que fez o primeiro 
encontro e outro que fez o último representaram todos aqueles que já viveram e foram tocados por essa bonita experiência. 

Para dar vida uma nova missão da Comunidade Missio-
nária, em novembro partirão para Etiópia, na Prefeitura 
Apostólica de Robe: Pe. Emanuele Ciccia, Maria del Car-
men, Elisabetta Fabbri e Teresa Zullo. Foram chamados a 
testemunharem o Evangelho e assumir a obra de promo-
ção social e de desenvolvimento. No próximo ano, se uni-
rá ao grupo Pe. Serge Dietlin. A prefeitura de Robe está 
situada no sul da Etiópia e faz fronteira com a Somália e o 
Quênia. Tem 4 milhões de habitantes. Três milhões e meio 
são do grupo étnico Oromo, os outros são somalis. Exis-
tem 1.000 católicos: menos de 0,03% da população para a 
maioria muçulmana (97%).

Oromo é uma população grande e constitui mais de 40% 
da população de toda a Etiópia. Criadores de gado tradi-
cionalmente semi-nômades vêm se tornando agricultores 
residentes há duas gerações. Existe um conjunto de regras 
não escritas, chamadas “gadàs”, para manter a sociedade 
e proteger o povo por séculos. Quem as aceita se torna 
um deles. Um passo fundamental para trazer o evangelho 
a essa população.

Num território tão vasto e heterogêneo de tradições e idio-
mas, a Igreja Católica se apresenta como missionária, ca-
rismática e pobre para os pobres. Missionária, porque aqui 
o Evangelho é anunciado, sobretudo por leigos que convi-
dam seus amigos e parentes, e a fé é transmitida por uma 
espécie de contágio. Carismática, porque o Espírito cha-
ma todos a se colocarem ao serviço, desperta carismas e 
impulsiona a inventar ministérios, sem grandes distinções 
entre clérigos e leigos. E pobre para os pobres, porque os 
fiéis e catecúmenos dessas comunidades vivem de empre-
gos precários, em situações de marginalização sobretudo 
as mulheres. O encontro com Deus ocorre através da ami-
zade, confiança e caridade. Nesse contexto, ressoam as 
palavras do mandato missionário de Jesus: “Vai ao mundo 
inteiro e anuncia o Evangelho”.

Pe. Angelo Antolini é o primeiro prefeito apostólico de 
Robe, cujo território de 102.769Km2 (um sexto das Minas 
Gerais). Ele disse: “Nesta missão, o que importa é estar lá, 
ficar e anunciar. Ainda serão necessários pelo menos 40 
anos de missionários, um sinal de que vale a pena dar vida 
a Deus, para realmente se enraizar. Sempre em nome de 
Madre Teresa, hoje padroeira da prefeitura”.


