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Começar o ano sob 
as bençãos de Maria 
é nos deixar conduzir 

pela nossa Mãe
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A missão de 
proclamar a palavra 

nos une durante mais 
um ano
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Relembre alguns 
momentos das nossas 
festas e celebrações 

que passaram
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Não perca os eventos 
e celebrações deste 
mês. Fique ligado!
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UMA PALAVRA
PARA VOCÊ

IGREJA VIVA

ACONTECEU

AGENDA

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

MISSAS

São Sebastião

Segunda-feira: 19h30 (celebração)
Terça-feira: 19h30
Quarta-feira: 12h
Quinta-feira: 19h30
Sexta-feira: 19h30 (celebração)
Sábado: 18h30
Domingo:  7h30/9h30/17h30/19h30
Todo dia 20 do mês: missa em honra 
a São Sebastião

Nossa Senhora de 
Fátima Sábado: 18h30 – missa ou celebração

Mãe dos Pobres Sábado: 18h

HORÁRIO DE CONFISSÕES

Terça-feira: 14h30 às 16h
Quinta-feira: 20h30 às 21h30

Sábado: 14h30 às 16h

HORÁRIO DA FARMÁCIA

de Segunda a Sexta, de 9h às 11h

ATENDIMENTOS

Advogada, Psicóloga, Escuta com o Padre: Agendamentos 
na secretaria

Atendimento de oração: 1º sábado mês, das 9h às 11h e das 
13h às 18h

HORÁRIO DA SECRETARIA PAROQUIAL

De terça a sexta-feira: das 13h às 22h
Sábado: das 7h às 13h e das 15h às 21h

OBS.: a igreja sempre permanece aberta para a oração pessoal

QUA 
01

- 17h30: Missa S.M. Mãe de Deus, nas Alcantarinas
- 18h30: Missa S.M. Mãe de Deus, na Nossa Senhora 
de Fátima
- 19h30: Missa S.M. Mãe de Deus, em São Sebastião

SEX
03

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

SÁB 
04

- 8h: Missa do Imaculado Coração de Maria, em São 
Sebastião

SEX 
03

- 19h30: Abertura da festa com exposição da relíquia 
de São Sebastião, na igreja de São Sebastião

SÁB
04

- 18h: Visita da relíquia à Igreja Mãe dos Pobres, na 
igreja Mãe dos Pobres

- 18h30: Missa de envio dos Festeiros + hasteamento 
do mastro, no terreno de São Sebastião

DOM 
05

- 16h30: Tarde de louvor com Pe. Gleicion e Frei 
Ricardo, na igreja de São Sebastião

SÁB 
11

- 18h30: Visita da relíquia à Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, na igreja de Nossa Senhora de Fátima

- 18h30: Investidura MECE, na igreja de São 
Sebastião

DOM 
12

- 8h: 1ª Caminhada e Corrida de São Sebastião, no 
terreno de São Sebastião

- 10h às 12h: Brincadeiras e jogos (anos 80) para as 
crianças, no terreno de São Sebastião

- 12h: Festa da Fraternidade: Almoço + Show MBP 
Futebol Clube, no terreno de São Sebastião

QUA 
15

- 12h: Missa e bênção dos trabalhadores e 
comerciantes, na igreja de São Sebastião

SEX 
17

- 19h30: 1º dia do Tríduo São Sebastião + 
barraquinhas e Show de prêmios grátis, no terreno 
de São Sebastião

SÁB 
18

- 18h30: 2º dia do Tríduo São Sebastião + 
barraquinhas e Show com Kaio e Kaique, no terreno 
de São Sebastião

DOM 
19

- 17h30: Carreata de São Sebastião, saída na Praça 
Cinquentenário

- 18h30: Missa + Barraquinhas e show com Larissa 
Mendes
SORTEIO DA RIFA DA MOTO, no terreno de São 
Sebastião

SEG 
20

- 6h: Missa, na igreja de São Sebastião

- 15h: Missa da saúde com unção dos enfermos, na 
igreja de São Sebastião

- 19h30: Procissão de São Sebastião, no terreno de 
São Sebastião

- 20h: Solene Celebração Eucarística, no terreno de 
São Sebastião

- 7h às 9h e das 16h às 18h: Confissões, na Sala dos 
Arcanjos
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por Maria dos Anjos Alves

por Andreia Lucienne

COMEÇAR O ANO COM MARIA FAZ DIFERENÇA?

O ano novo se inicia com a solenidade de Maria, Mãe 
de Deus. Esta festa nos recorda que Maria foi predesti-
nada, desde todos os séculos, para ser a Mãe de Deus, 
mistério adorável que nos coloca de joelhos ante tan-
ta grandeza de Nossa Senhora, quando rezamos “A 
Hora do Ângelus”. Ecoam ainda em nossos dias as 
palavras de São Gabriel que a proclamara “cheia de 
graça” e a “bendita entre todas as mulheres”. 

Mãe de Deus e também Mãe nossa! Que felicidade ser 
também filho de Maria! Ela é a Mãe da Divina Graça, 
é o porto seguro dos navegantes, é a causa de nossa 
alegria, é a saúde dos enfermos, a consoladora dos 
aflitos, o refúgio dos pecadores, o auxílio dos Cristãos 
e inúmeros outros títulos exaltados em sua Ladainha. 
No primeiro dia do ano, é bom ressaltar, Ela é a Rainha 
da Paz, paz tão necessária e urgente. 

Conduzi-nos pela mão, nesse novo ano, ó Maria, con-
duzi a todos os seus filhos. Deus nunca resiste aos 
seus pedidos porque são sempre humildes e confor-
mes a Sua vontade.

Como verdadeiros filhos, entoemos com confiança 
este antigo cântico: “Ó Maria concebida sem pecado 
original, quero amar-vos toda vida, com ternura filial. 
Vosso olhar a nós volvei! Vossos filhos, protegei! Ó 
Maria, Ó Maria, vossos filhos protegei”.

SOMOS IGREJA UNIDA QUE PROCLAMA A PALAVRA!

Esta é missão que une todos nós, como “pedras vivas”, 
da Paróquia São Sebastião do Betânia. Sim. E, na prática, 
a missão se realiza quando cada um encontra o espa-
ço para se doar a Deus e estar presente ativamente na 
construção da Igreja.

Há muitos grupos, pastorais, ministérios e serviços na 
nossa Paróquia e, perto de cada família, existe uma PCE 
- Pequena Comunidade Evangelizadora. Durante o Ad-
vento, distribuímos nas missas uma ficha com os nomes 
das realidades onde cada um pode se inserir. Deus, como 
Pai amoroso, se alegra quando todos os filhos estão pre-
sentes em “Casa”. Nossa Paróquia deseja ser cada vez 
mais Casa: da Palavra, do Pão, da Caridade e da Missão.

Você já encontrou o seu lugar?

Venha participar também!

A Casa é sua.

No domingo, dia 01/12, quatro novos irmãos receberam a 
investidura de Ministros da Palavra na nossa paróquia, são 
eles: Daniel, Edilson, Gerson e Ivany, que revela ter “um 
sentimento de gratidão e grande responsabilidade. Que-
ro com humildade deixar a palavra de Deus abrasar meu 
coração, para que assim eu possa através da palavra trans-
mitir a grandeza de Deus”. Agradeçamos pelo sim de cada 
um deles e intercedamos para que se deixem ser guiados 
e inspirados por Deus.

Na Festa da Imaculada Conceição muitos irmãos escolhe-
ram de renovar seu voto de consagração a Jesus através 
de Maria e outros fizeram a escolha de consagrar-se. Nesta 
ocasião de intimidade com nossa mãe, renovamos a cer-
teza de que, estando unidos à Ela, estaremos mais unidos 
a Jesus.

Entre os dias 08 e 14 de dezembro tivemos a oportunida-
de de experimentar a realidade física da cidade onde Jesus 
nasceu, a cidade de Belém, sentir a atmosfera dos lugares 
onde Ele esteve, através do Presépio Vivo. A representação 
do nascimento de Jesus neste ambiente ajudou a entrar ain-
da mais neste mistério de amor de Deus Pai, que escolheu 
se encarnar e se aproximar ainda mais de nós. Fomos tam-
bém presenteados com outras atrações como a Sinfônica 
da PMMG, o Auto de Natal e a Sinfonia de Betânia. 

Em clima ainda de festa, celebramos no setor 9, a festa de 
Santa Luzia. A Comunidade de Santa Luzia teve bastante 
participação e, com muita fé na padroeira, se empenharam 
para fazer uma bela comemoração para ela. O tríduo teve 
celebração do Diácono João Batista, que foi um dos pri-
meiros a celebrar lá e também com padre Wellington, que 
era morador da região. Debaixo de uma chuva de graças, 
o dia da padroeira foi de bastante festa com a proposta de 
ter celebração todos os domingos no setor e com o desejo 
de se caminhar como uma nova comunidade da Paróquia 
de São Sebastião. Também teve tarde de louvor, com show 
e o tradicional Almoço das Famílias. Santa Luzia abençoe 
esta nova etapa desta comunidade!

No dia 06/12 com simplicidade celebramos os 34 anos de 
chegada, doação e entrega dos missionários que com muito 
ardor conduzem o trabalho missionário em nossa paróquia. 
Foi um momento de fraternidade e agradecimento por cada 
um que por aqui está, e também pelos que já passaram, que 
são os tijolos que sustentam o nosso ser igreja.


