AVISOS DA SEMANA - 12/04/2020
1) REDE DE SOLIDARIEDADE – COVID -19
A paróquia está apoiando duas campanhas para apoio emergencial para oferecer aos que
enfrentam problemas de saúde e também a quem sofre o impacto da grave crise
econômica desencadeada pela pandemia Corona-vírus.
- Arquidiocese de BH: Nossa paróquia será ponto de apoio de toda a Forania – Rua Úrsula
Paulino 1555 – Betânia / (31) 3383-1996 / terça a sexta, de 16h00 às 19h00; sábado das
8h às 12h / ou Comunidade Missionária de Villaregia (Rua das Canoas 461 – Estrela do
Oriente) / (31) 3383-1545, o dia todo.
Doação de: Cestas básicas, alimentos e produtos de limpeza.
- Comunidade Missionária de Villaregia – ASV (Ação Social Villaregia): qualquer valor
que você puder doar será precioso... R$ 40,00; R$80,00 ou R$ 100,00 para compra de
alimentos e material de limpeza.
Os depósitos podem ser feitos na conta:
Ação Social Villaregia
Banco do Brasil - ag. 4282-X, conta corrente 22.989-X
CNPJ 27.825.112/0001-38.
Favor enviar comprovante para info.bh@villaregia.org ou WhatsApp 31 98341-4405
2) SECRETARIA / DÍZIMO
Informamos que o horário da secretaria neste tempo para recebimento do dízimo e demais
serviços é: de Terça a sexta, de 16h00 às 19h00; sábado das 8h às 12h
3) A PASCOM - Pastoral da Comunicação informa:
- De segunda-feira 13 até Domingo 19, teremos uma programação especial rumo à
FESTA DA MISERICÓRDIA, que será celebrada este ano em 19 de abril.
Sempre às 15h, o grupo dos Apóstolos da Divina Misericórdia vão fazer a oração do
TERÇO DA MISERICÓRDIA. Participe conosco pelos nossos canais!
- Regina Coeli (Rainha dos céus): oração a Maria Rainha no período Pascal. Todos os
dias às 12h até domingo dia 19.
- O jornal NOSSO ESPAÇO deste mês e até enquanto durar o período de isolamento
social será disponibilizado para download no site www.saosebastiaobetânia.com.br que
está de cara nova para consulta de forma integral em qualquer meio, seja um computador
ou um dispositivo móvel, como o celular!
- Para transmissão via celular no YouTube estamos quase chegando nos 1000 inscritos,
não deixe de se inscrever (e convidar seus contatos) para melhor sinal das
transmissões: saosebastiaobetania.com.br/youtube
- As missas da semana permanecem de terça à sexta às 19h30, sábado às 18h30 e domingo
às 9h30. Cada segunda-feira às 19h30 teremos um momento de oração ou
aprofundamento.

- Os avisos e convites continuarão sendo enviados pelo WhatshApp pelo número 95651692, caso queira recebê-lo favor cadastrar
4) DÍZIMO: dos próximos meses será destinado a sustentar as iniciativas de
solidariedade (arrecadação Arquidiocesana e campanha da CMV) para as famílias mais
necessitadas.
Disponibilizamos as seguintes modalidades de devolução consciente do dízimo:
a) diretamente na secretaria
b) depósito ou transferência bancária (gentileza enviar o comprovante para 99417-1692):
MITRA ARQUIDIOCESANA DE BH – Paróquia São Sebastião – Betânia
CNPJ: 17.505.249/0055-44
BANCO SANTANDER
Agência: 4235
Conta Corrente: 13000339-1

