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NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião Betânia: São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres
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por Fabíola Brandão
JUVENTUDE EM REDES
A algum tempo a nossa paróquia promove uma missa mensal
que é dedicada a nossa juventude, mais neste período de distanciamento social, nosso pároco, vendo a sede da juventude
em estar em comunhão com Cristo, nos agraciou com a missa semanalmente às quartas-feiras; Tem sido uma experiência
incrível, tempo de crescimento na fé e de novas descobertas,
um incentivo aos jovens a rezarmos juntos o Santo Terço e não
sermos assistentes da Santa Missa e sim participantes.
Como sou grata a Deus por fazer parte de uma paróquia que
dá voz a juventude, que faz com que o jovem se sinta parte do
corpo de Cristo. Que o Espírito Santo nos conduza neste tempo, nos faça perseverantes e que nossa juventude esteja cada
vez mais unida.
E para alimentarmos nossa juventude neste tempo tão marcante, queremos que você jovem venha viver conosco a 28ª Semana da Juventude, claro, de modo virtual conectado nas nossas
redes, mas com muita intensidade, energia, sorteios, temas e
várias outras surpresas preparadas para que mesmo “distante”
estejamos próximos. Por isso já deixe reservadas suas noites
do dia 21 a 25 de julho, das 19h às 21h30. E para que você saiba
um pouco mais do que vai acontecer, abaixo os temas que nos
acompanharão:
21/07 (terça-feira): Na minha rede
22/07 (quarta-feira): Nas redes do outro
23/07 (quinta-feira): Nas redes do Espírito Santo
24/07 (sexta-feira): Nas redes do Senhor
25/07 (sábado): Nas redes do Pai
Você não irá se arrepender de estar conectado nas redes, ou
melhor, nas nossas redes sociais:
youtube.com/paroquiasaosebastiaobetania/live
facebook.com/saosebastiaobetania
instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial
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por Pe. Luís Carlos
DÍZIMO É UM GESTO DE AMOR E PARTILHA
Ainda uma vez pedimos permissão para entrar na sua casa, e renovar a comunhão e o nosso ser Igreja Samaritana: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
(Lc 10,33-34).
Por causa da COVID-19 muitas pessoas já estão sofrendo, os pobres, principalmente, e sofrerão muito mais. Uma das dimensões do Dízimo é: cuidar dos que
mais sofrem.
Com a pandemia instalada, torna-se urgente se valer de todos os recursos possíveis para minimizar, de alguma maneira, as consequências trazidas por esse
episódio.
É através da contribuição do dizimista, que a Igreja pode realizar ações de cuidado: amparar os que sofrem, acolher os que pouco ou nada tem, os que perderam a dignidade, o trabalho, a esperança.
Por isso, comunicamos que, cumpridas as obrigações administrativas (contas
de luz, água, telefone; funcionários etc.), o 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:
1. Diretamente na secretaria (de terça a sexta das 16h às 19h; sábado das 8h às 12h)
2. 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
Que a Luz do Espirito Santo continue iluminando nossos passos e escolhas. Que Deus abençoe as nossas famílias e São
Sebastião nos livre desta pandemia.
Um abraço fraterno,
Pe. Luís Carlos, equipe pároco e Conselho Administrativo
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por Carlos Pereira
Neste mês de julho comemoramos o 11º aniversário das
PCEs, e mais uma vez com o coração repleto de alegria
queremos agradecer à Deus pelas graças recebidas nesses
anos e pela possibilidade de nos tornarmos mais irmãos.
E para fstejarmos por toda vida e fraternidade gerada nas
nossas pequenas igrejas domésticas, quero contar um
pouco da nossa experiência:
PCE: Sal da Terra - setor 27 que acontece em nossa casa
(Carlos e Rosângela).
Começamos aqui em nossa casa o encontro da PCE em
primeiro de dezembro de 2010, com a participação de 11
pessoas, sendo algumas do setor 26. Nos encontrávamos
todas as quartas-feiras as 20h. No início o roteiro era um
pouco diferente, na primeira semana tínhamos uma catequese sobre um tema da palavra e na segunda semana
fazíamos a partilha deste tema. Posteriormente um dos
encontros no mês foi destinado a visitas às famílias mais
afastadas da igreja.
Entre os membros criou-se um vínculo de amizade muito
grande que perdura até hoje. Tudo que partilhamos fica
entre nós, isto nos dá muita serenidade de participar, além
de ajudar àqueles que estão com alguma dificuldade. Depois alguns destes membros saíram e formaram outras
PCEs.
O tempo passou, outros irmãos se integraram ao nosso
grupo. Hoje somos 10; continuamos com o mesmo carinho
e zelo com cada um, somos uma família unida pela oração.
Devido a situação que todos nós estamos vivendo por
causa do CORONAVIRUS, fomos forçados a paralisar os
encontros e isto nos deixou muito tristes, mas se fez necessário. Continuamos mantendo contato através das redes
sociais, e estamos sempre em oração uns pelos outros. A
secretária de pastoral continua enviando os roteiros através das redes sociais, aos animadores de PCE, e na medida
do possível repassamos aos membros.
Rezemos ao PAI MISERICORDIOSO, pedindo a intercessão
de São Sebastião para que possamos em breve retomar os
nossos encontros.

HORÁRIOS DA SECRETARIA
Agendamento de confissões
e para colocar sua intenção de missa
ligue na secretaria:
de terça-feira a sexta-feira,
de 16h às 19h
sábado de 8h às 12h
Telefone: (31) 3383-1996

Que Deus nos abençoe!

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)
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