SÁB
01

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

SEX
07

- 19h30: Missa da 1ª sexta-feira, em São Sebastião
- 23h: Adoração dos Jovens, em São Sebastião

SÁB
15

- 20h: Missa dos Jovens + Happy Hour, no galpão da
CMV

DOM
16

- 8h: Encontrão do ECC, no CAB

TER
18

- 20h15: Hora Santa Vicentina, em São Sebastião

SEX
21

- 20h: Formação Catequética: Liturgia, Canto,
Ministros da Eucaristia e da Palavra e Acólitos, na
sala 1

QUA
26

-

7h30: Missa das Cinzas, em São Sebastião
12h: Rito das Cinzas, em São Sebastião
17h30: Missa das Cinzas, em São Sebastião
19h30: Missa das Cinzas, na Igreja Mãe dos Pobres
19h30: Missa das Cinzas, em São Sebastião

SEX
28

- 5h: Missa da Quaresma, em São Sebastião

SÁB
29

- 15h: Início dos ensaios do Teatro da Paixão, no
terreno de São Sebastião

Queridos irmãos e irmãs,
Um grande obrigado a cada um pela participação ativa na
Festa do padroeiro São Sebastião. Quanta disponibilidade
e doação incansável para louvar a Deus e fazermos festa
juntos como uma grande família! Obrigado de coração!
Como todos puderam ver, as chuvas daqueles dias, que
provocou tanto sofrimento perto de nós e em outros lugares de Belo Horizonte, mudou o rumo da nossa programação. Porém fizemos experiência de sermos Solidariedade
com as famílias desabrigadas e colocando já em prática o
nosso ser Casa da Caridade.
Então um ulterior obrigado pela compreensão e sensibilização de todos e de cada um que imediatamente se
mobilizou para ajudar a quem mais precisava naquele momento. Nossa Festa se tornou intercessão, generosidade
e Casa para tantos irmãos necessitados. Deus abençoe a
todos vocês e às famílias atingidas pela chuva.
Pe. Luís Carlos e Equipe Pároco
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UMA PALAVRA
PARA VOCÊ
Começar o ano sob
as bençãos de Maria
é nos deixar conduzir
pela nossa Mãe
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NOVO

SIGA A PARÓQUIA NAS REDES SOCIAIS

VOCÊ SABIA?

Conheça nossa
nova sessão de
curiosidades e fique
por dentro
www.saosebastiaobetania.com.br
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www.facebook.com/saosebastiaobetania
www.twitter.com/saosebastiaobet
www.instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial

ACONTECEU

Paróquia São Sebastião Parbet (Youtube)
Paróquia São Sebastião (Google Play)
WhatsApp | (31) 99565-1692
(somente para receber avisos e convites)

Relembre alguns
momentos das nossas
festas e celebrações
que passaram
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AGENDA
EXPEDIENTE

Informativo da Paróquia
São Sebastião Betânia
R. Úrsula Paulino, 1555,
Betânia, Belo Horizonte - MG
CEP: 30580-000
(31) 3383-1996
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Não perca os eventos
e celebrações deste
mês. Fique ligado!
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MISSÃO DE FÉRIAS - BATIZADOS E ENVIADOS

por Andréia Luciene
Esta frase é uma “bússola” que mostra onde queremos
chegar. Ela representa também os “pulmões” do Corpo
que é a Igreja de Jesus, ou seja, a COMUNHÃO (“uma
igreja unida”) e a MISSÃO (“que proclama a Palavra”).

Cerca de 80 jovens participaram da Missão de Férias promovida pela Comunidade Missionária de Villaregia (CMV)
na cidade mineira de Bonfim.
Durante 10 dias, foram realizadas atividades celebrativas,
missas, encontros de fé, formação para jovens e casais,
show missionário, além das visitas, consideradas o coração da Missão.

Sabia que, perto da sua casa, existe uma PCE (PEQUENA COMUNIDADE EVANGELIZADORA)? Amigos e vizinhos se reúnem uma vez por semana, leem a Bíblia,
partilham a vida e tentam viver o amor a Deus e aos
irmãos, desde os mais próximos até os que moram em
terras distantes. A PCE é uma “casa”.
A meta do nosso Plano Pastoral é que nossa Paróquia
se torne uma CASA PARA TODOS, onde cada um se
sinta acolhido e enviado, onde todos se sintam amados. Sejamos esta “Casa” da Palavra, do Pão, da Caridade e da Missão: 4 dimensões que são as colunas da
nossa Casa.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

por Elizabeth Machado
Quando terminamos uma oração dizemos sempre o “amém”, certo? Inclusive
quando rezamos o Pai Nosso. Então por que não devemos dizer, durante a missa, o amém depois do Pai Nosso? Esse é um erro que muitos cometem por não
saber, mas é bem simples a explicação.
O Pai Nosso está inserido numa oração que continua após ele. Vamos recordar
para nos atentar à esta continuação: Todos nós rezamos “Pai nosso, que estais
nos céus... Mas livrai-nos do mal”.
O sacerdote, então, sozinho, continua a oração: “Livrai-nos de todos os males,
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador.”
Todos dizem para encerrar a oração: “Vosso é o Reino, o Poder e a Glória para
sempre”.
Essa oração que segue o Pai-Nosso é chamada de embolismo e é um acréscimo, uma continuação do último pedido que fazemos no Pai-Nosso: “livrai-nos
do mal”. Nesse momento, o sacerdote clama a Deus para que livre todo o povo
do pecado e dos perigos. Então se a oração não termina com o Pai Nosso, logo
não devemos dizer “amém” neste momento.
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No dia 04/01 no terreno da igreja que neste mês se tornou
nossa “catedral”, demos início à Festa de São Sebastião
com apresentação/agradecimento aos festeiros que juntamente com tantas outras pessoas fazem nossa festa acontecer. Houve também o envio dos jovens do GIMVI que receberam as bênçãos para viverem a missão de férias e o
ponto ápice o hasteamento do mastro que nos diz: nossa
paróquia está em festa! Com imensa alegria e profunda
oração de louvor, conduzidos por Pe. Gleicion e Frei Ricardo, foi vivida a tarde de louvor.
Seguindo nossa festividade, domingo dia 12 convidamos
as crianças a brincar como Jesus brincou com as brincadeiras de “outrora”, que para algumas até “desconhecidas”, ao som do Grupo MPB Futebol Clube pudemos nos
encontrar como famílias ao redor da mesa para saborear
um delicioso tropeiro e assim celebrarmos a festa da fraternidade como uma única família.
Chegamos ao tríduo, dias que nos preparam ao grande dia:
celebrar e festejar São Sebastião nosso padroeiro. Fomos
ajudados a entrar na caminhada pastoral deste ano, que
nos convida a sermos e vivermos as quatro dimensões/
colunas: Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da Missão.
Com o coração agradecido vivemos dia 20 em oração de
intercessão pelos nossos irmãos atingidos pelas chuvas
em particular pelo dia 19 e agradecimento por tudo que
tocamos nestes dias. À tarde celebramos em especial a
missa para os doentes e à noite como conclusão, mas não
como fim, pois com a abertura do ano pastoral se inicia um
novo ano de fraternidade, trabalho, oração e encontro com
aquilo que Deus está preparando para nossa paróquia.
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