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NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres
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por Andréia Luciene
MÊS DAS VOCAÇÕES
A Igreja no Brasil instituiu agosto como mês das vocações.
Vocação significa “chamado”. A nossa primeira vocação é a vida: Deus quis
que você existisse e lhe chamou para a vida. A segunda vocação é dada pelo
Batismo: Deus me chama a ser discípulo missionário de Jesus! A terceira vocação é a Missão. Como realizar a minha/sua missão no mundo?
No primeiro domingo de agosto, a Igreja comemora o DIA DO PADRE. Deus
chama alguns homens a servir a Igreja através do dom do sacerdócio, guiando o Povo de Deus.
O segundo domingo de agosto é o DIA DOS PAIS. Deus dá a algumas pessoas a vocação de constituírem uma família para testemunharem que Deus
mesmo é Família de Amor. No terceiro domingo, comemoramos o DIA DOS
CONSAGRADOS. Algumas pessoas percebem a necessidade de dedicar totalmente a vida para a Missão. É o chamado à vida de doação plena.
O quarto domingo de agosto é DIA DO LEIGO, especiamente do Catequista.
Esta é uma especial vocação para manter vivo o Corpo de Cristo que é a
Igreja, onde todos têm um lugar como membro único e indispensável.

por Elizabeth Machado
O TERÇO
A oração do Santo Terço surge aproximadamente no ano 800, dado que os monges e os frades rezavam os 150 salmos(saltério) e os leigos, que, em sua maioria não sabiam ler, aprenderam a rezar 150 Pai-Nossos. Com o passar do tempo,
formaram-se outros três saltérios com Ave-Marias, louvores em honra a Jesus Cristo e louvores em honra a Virgem Maria.
A forma atual foi proposta no século XVI, sob orientação do Papa São Pio, com a quantidade de Pai-Nossos e Ave-Marias
para meditar a vida (gozosos), da luz (luminosos), paixão (dolorosos) glória (gloriosos) de Jesus e Maria. O Papa João
Paulo ll, por meio da carta apostólica Rosarium Virginis Mariae 16 de outubro de 2002, sugeriu uma nova série de mistérios, os Luminosos.
O terço é uma oração Cristocêntrica, ou seja, seu foco é Jesus, nos faz contemplar seu caminho e desperta o desejo de
nos conformarmos à Ele. Maria, em sua humildade, nunca quis glória, por isso a oração à ela dedicada também nos remete a seu filho e tem como a palavra central: “Jesus”. São João Paulo II disse: “Toda a nossa perfeição consiste em sermos
configurados, unidos e consagrados a Jesus Cristo. Portanto, a mais perfeita de todas as devoções é incontestavelmente
aquela que nos configura, une e consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria entre todas as criaturas a
mais configurada a Jesus Cristo, daí se conclui que de todas as devoções, a que melhor consagra e configura uma alma
a Nosso Senhor é a devoção a Maria, sua santa Mãe; e quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais será a
Jesus Cristo”.
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Com o tema “Juventudes em rede”, aconteceu dos dias 21
a 25 de julho, a 28ª Semana da Juventude de nossa Paróquia. Devido ao isolamento, essa experiência foi realizada
de modo virtual, mas isso não diminuiu a animação e o
aprofundamento deste tema tão pertinente e mais intenso,
neste momento, a inserção nas redes sociais. Foram três
noites de partilhas, uma de adoração ao Santíssimo e o encerramento com Missa e live musical. Eis algum testemunho de jovens que ajudaram fazer acontecer está semana:
“A 28°Semana da Juventude da Paroquia São SebastiãoBetânia, com o tema Juventudes em Rede de fato me
prendeu. Me senti capturada em um movimento crescente
a cada dia e que me levaram ao fim direto para a rede
do Pai, ou melhor, para os braços. Reencontrar Jesus no
Santíssimo foi um presente. Ouvir sobre as redes do Espírito Santo e perceber como Ele lindamente tem usado as
redes sociais para nos alcançar foi revelador. Poder entrar
na rede do outro, tendo a oportunidade de saber como
pessoas que estão tão distantes enfrentam esse momento
de isolamento de modo tão similar, sinto que nos aproxima
e em mim renovou a certeza de que o cuidado de Deus
é com todos nós. E pensar em minha rede, no meu eu, e
entender que ela está interligada com um todo, mas principalmente com Deus Trindade me fez ser ainda mais grata
ao Pai por ser obra dessa criação maravilhosa. Sai dessa
semana com a certeza que quando existe amor, que quando cremos no amor de Deus superamos as adversidades,
inclusive as invisíveis como este vírus. E tendo a certeza
que quando todos pudermos novamente nos unir presencialmente, teremos ainda mais desejo de encontrar Cristo
no outro”. (Gilcenia Goulart)
“Para mim a Semana “virtual” da juventude trouxe muitas bençãos físicas e verdadeiras. Tive a oportunidade de
acompanhar os 5 dias e posso dizer que a alegria, intercessão e o amor de Jesus, que foi passado por meio dos
meninos, chegou forte no meu coração. As palestras e seus
temas tão atuais me fizeram olhar com novas perspetivas
para os desafios que estamos enfrentando nesse tempo e
ter a certeza que, com a graça de Deus, podemos e devemos evangelizar e amar o outro com nossos sorrisos, de
máscara é claro, mas que chegam ao outro por meios de
nossos olhos e que o meio virtual não é ruim para se evangelizar, hoje ele é o melhor, pois na verdade, o que ficou de
mais forte em mim com essa semana incrível que tivemos
foi: o importante é levar o amor de Jesus, a forma ... isso
não importa”. (Pedro Henrique Pereira)
Continuemos agradecendo à Deus pelas maravilhas realizadas durante a semana e, sobretudo, pela vida de cada
um dos jovens.
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“EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR”
(Josué 24,15)
Sua família não pode ficar de fora desta semana, por isso
reserve as noites do dia 25 ao dia 29 de agosto, das 19h às
21h30. Prepare sua igreja doméstica e fique ligado!
Será feita a transmissão ao vivo de cada dia em nossas
redes sociais, no formato de “live”, de modo a proporcionar a interação dos paroquianos via chat com perguntas e
comentários:
youtube.com/paroquiasaosebastiaobetania/live
facebook.com/saosebastiaobetania
instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial
25/08 – terça-feira: Família e Matrimônio
26/08 – quarta-feira: Família e compromisso com a vida
27/08 – quinta-feira: Família e educação
28/08 – sexta-feira: Família e oração
(com adoração eucarística)
29/08 – sábado: Encerramento com a Missa da Fidelidade
(terço às 18h e missa às 18h30)
(após a missa, live musical com Adeliana)

É com muita alegria e responsabilidade que a partir de primeiro de agosto retomamos a participação dos fieis nas missas
de nossa paróquia. Esse não é um passo simples e requer o cumprimento de várias normas para acontecer. A flexibilização, neste primeiro momento, será realizada apenas na Igreja São Sebastião, de terça a sexta às 19h30, sábado às 18h30
e domingo às 9h30 e 17h30.
Será permitida a participação de 35 pessoas, em cada missa, que deverão retirar a senha diretamente na secretaria, de
forma presencial, no horário de terça a sexta, das 16h às 19h; sábado, das 8h às 12h.
OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA A SEREM SEGUIDOS:
- entrada permitida SOMENTE para quem não faz parte da faixa de risco;
- uso obrigatório de máscara;
- antes de entrar: será necessário medir a temperatura e higienizar as mãos;
- sentar somente onde é permitido;
- a entrada será pelo portão principal (até 10 minutos antes do horário de início da Missa);
- a saída será pelas portas laterais;
- banheiros e bebedouros: não poderão ser utilizados.
As transmissões das missas pelos canais digitais continuarão normalmente, acompanhe da sua Igreja Doméstica.
Que São Sebastião nos livre desta pandemia!
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