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NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres

UMA PALAVRA
PARA VOCÊ
O mês de novembro é
dedicado ao Dízimo.
Saiba mais sobre esse
dom tão importante
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VOCÊ SABIA?

Confira um pouco
mais sobre o
verdadeiro significado
de Finados
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EVENTOS

Celebramos a volta
com cuidado de
nossa comunidade
presencial
Página 3

HORÁRIOS

Confira como
ficaram os horários
das celebrações e
encontros
Página 4

por Equipe Pároco
TODOS IRMÃOS
Queridos irmãos, queridas irmãs,
A Igreja no Brasil tem uma atenção especial para cada realidade importante da nossa fé. Nesse sentido, é que o mês de
novembro é dedicado ao Dízimo, expressão de fé, de missionariedade e de caridade fraterna.
Tudo o que temos e vivemos é um presente de Deus para nós
e Ele, como Pai e como Mãe, conta com a nossa ajuda para cuidar da Igreja e da humanidade. Gostaríamos de sublinhar três
dimensões do Dízimo:
• Dimensão eclesial: é com o Dízimo que a Paróquia adquire
tudo o que é necessário para as missas, celebrações e atividades na igreja.
• Dimensão missionária: a partilha do Dízimo serve também
para os cursos, formações e para a evangelização nas missões
paroquiais.
• Dimensão da caridade fraterna: com o Dízimo, a Igreja pode
cuidar dos empobrecidos, vivendo a promoção humana e a
compaixão que Jesus nos ensina.
Obrigado a cada um por participar desta missão de ser dizimista. Um abraço!
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por Elizabeth Machado
POR QUE CELEBRAMOS O DIA DE FINADOS?
A Igreja Católica tem como tradição a oração de intercessão pelos irmãos queridos, mas também uma oração universal por todos os filhos de Deus. Essa oração é feita não só por aqueles que estão vivos, mas também para aqueles que
já morreram. Mas por que rezar por quem já morreu?
No Catecismo da Igreja Católica temos várias citações que nos estimulam e ensinam porque fazemos isso. No parágrafo
958 encontramos: “A comunhão com os defuntos. «Reconhecendo claramente esta comunicação de todo o Corpo místico
de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam venerou, com muita piedade, desde os primeiros tempos do cristianismo,
a memória dos defuntos; e, “porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus
pecados” (2 Mac 12, 46), por eles ofereceu também sufrágios» (521). A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas
também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor”. No parágrafo 1032, podemos também perceber o motivo:
“Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente
o Sacrifício eucarístico para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus”.
Portanto, somos convidados a rezar pelos nossos irmãos falecidos sempre, mas para nos lembrar deles de um modo especial, a Igreja propõe o dia 02 de novembro, dia dos fiéis defuntos, como uma oportunidade particular de fazermos isso
todos juntos. Neste ano, na nossa Paróquia teremos duas celebrações no dia que serão às 9h30 e às 19h30, no galpão da
CMV. Para participar você pode retirar sua senha na secretaria paroquial ou no site da paróquia.

GRANDES EVENTOS EM OUTUBRO NA PARÓQUIA
Em outubro, mesmo em tempos de pandemia, nossa Paróquia não deixou de celebrar momentos importantes da fé
e de história. Foi assim nos dias 12, 17 e 18, quando foram
celebrados no terreno, respectivamente, a Solenidade de
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil; os 150 anos
de fundação da Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas; os 25 anos de ordenação de pe. Siro Opportuni e de consagração de Angélica, Andreia Lúcia, Cidineiz,
Margaret e do casal Maria e Wilson.
No dia da padroeira do Brasil, duas missas foram celebradas: a da manhã, com uma grande manifestação de fé
pela Senhora Aparecida; a da noite, recordando os jovens
do Brasil e do mundo e coroando a Santa encontrada no
Vale do Paraíba. Na noite do dia 17, as irmãs que residem
no Recanto São José, no Marajó, celebraram o jubileu de
uma história de fé que bebe de um carisma cujos exemplos
são São Francisco de Assis e São Pedro de Alcântara. Na
manhã do dia seguinte, providencialmente um Dia Mundial
das Missões, o padre e os consagrados da Comunidade
Missionária de Villaregia celebraram em ação de graças
pelo serviço a Deus e aos irmãos.
Para ver a galeria de fotos completa dos eventos, acesse
nossa página no Facebook: fb.com/saosebastiaobetania.
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Neste tempo de pandemia, muitas de nossas atividades
paroquiais tiveram que ser suspensas como forma de prevenção. Sabemos que este tempo não tem sido fácil e ficar sem nos encontrar com os irmãos de caminhada com
quem tínhamos contato constante, mais ainda. A oração
uns pelos outros, por toda nossa humanidade, rogando à
Deus misericórdia por essa realidade, nos sustentou na fraternidade desses momentos difíceis.
Diante da evolução da pandemia e com a redução nas restrições de contato, os poucos, com muita responsabilidade,
critérios e protocolos de segurança estamos retomando algumas de nossas atividades, com a graça e a bênção de
nosso Deus.
Venha participar presencialmente conosco desses encontros com nosso Pai e com os irmãos das seguintes pastorais:
• Grupo de Oração Canção no Espírito: na segunda, às 20h;
• Grupo Mães que oram pelos filhos: na 2ª e 4ª sexta-feira
do mês, às 20h15;
• Adoração Jovem: 1ª sexta-feira do mês, às 23h.
• Missas que aconteciam na Igreja São Sebastião e que
serão celebradas no Galpão da CMV:
- Terça e quinta às 19h30: sem necessidade de retirar senha
previamente;
- Quarta ao 12h: sem necessidade de retirar senha previamente;
- Sábado às 18h30: senhas na secretaria paroquial ou no
site;
- Domingo às 9h30, 17h30 e 19h30: senhas na secretaria
paroquial ou no site.

SIGA A PARÓQUIA NAS REDES SOCIAIS

Confira horários, datas, avisos,
fotos e muito mais!
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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