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A IGREJA É DE DEUS...

Nós somos de Deus, porque somos a Igreja. E como dizia o Cardeal
Giovanni Canestro, a Igreja é como um rio, o importante é estar

dentro. “Que você esteja um pouco deste lado, um pouco do outro, não interessa. O
importante é estar dentro, na unidade do Espírito Santo e não olhar para as pequenezas...
isto não é de Deus. A Igreja é para todos” (Papa Francisco).
Invocando a presença materna de Maria, que estava junto aos apóstolos no início da
Igreja, no mês de maio abrimos o nosso caminho rumo ao jubileu de ouro, para agradecer
a Deus pelos 50 anos de instituição da nossa paróquia. Queremos continuar construindo a
história da nossa Igreja, do nosso ser Igreja – povo de Deus, que tem como protetor o
grande mártir São Sebastião, soldado de Cristo.
O seu, o meu, o nosso SIM é importante e necessário para testemunhar que pertencemos
a Deus, pertencendo à Igreja. Elevemos à Trindade nosso louvor de agradecimento por
caminhar conosco.
Um abraço fraternal e de benção.
Pe. Luís Carlos
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O SIGNIFICADO DO JUBILEU

Para a Igreja, sempre foram importantes os marcos históricos, seja para comemorar um
evento, seja para fazer memória de algo. Desde o começo de nossa história de fé, já haviam
instruções e orientações para a celebração de um ano jubilar.
Segundo o livro do Levítico, o Senhor orientou o povo a trabalhar na terra seis anos e, no
sétimo, deixá-la descansar, esse seria um ano sabático. Chamava-se ano do Jubileu aquele
que vinha depois de sete anos sabáticos. O significado espiritual se remete à confiança na
providência de Deus, pois como não poderiam semear neste ano, tinham que confiar que
Deus proveria o sustento conforme prometera “Eu vos darei a minha bênção no sexto ano,
e a terra produzirá uma colheita para três anos” (Lv 25, 21).
Este era um ano muito importante para os israelitas “pois é o jubileu que vos será sagrado”
(Lv 25, 12a). Na língua hebraica, um dos significados de Jubileu é “trazer de volta”, onde se
libertavam os presos, perdoava as dívidas, ou seja era um tempo de libertação das
opressões, dos pesos, de justiça social, ou seja, trazer a liberdade de volta a todos. Acima de
tudo isto, a verdadeira libertação seria a que o Messias que deveria vir faria, ou seja, o
júbilo viria da salvação que Deus traria com sua volta.
Nós, Paróquia de São Sebastião, com grande alegria nos preparamos para viver nossos 50
anos de História com a celebração do Jubileu de Ouro no ano de 2023. Para isso, estamos
nos preparando e começando nossa caminhada para este marco histórico tão relevante.
Um dos passos deste caminho é o de reforçar e aprofundar nosso laço com o padroeiro. Ele,
que por ser o protetor contra as pestes e epidemias, neste momento se faz tão necessário,
pode nos ensinar muito quanto à fé.

UMA PALAVRA

PARA VOCÊ

VOCÊ SABIA?
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Não deixe a pandemia paralisar sua doação!
Use outras formas de pagamento. Faça sua oferta e
devolva o seu Dízimo via PIX pelo QR Code ao lado ou
pelo CNPJ: 17.505.249/0055-44.
Mais informações no site: doessb.vo6.info

O DOCE DE SÃO SEBASTIÃO

Em vista da celebração do nosso jubileu e aproveitando da cultura mineira em apreciar
quitandas, uma paroquiana dedicou-se à criação de um doce para esta comemoração. Eis a
partilha que Rayane Afonso fez a este respeito:

“Todo processo de criação começa com pesquisa. Quando o padre Luís Carlos me fez o
convite para criar o DOCE DE SÃO SEBASTIÃO, a primeira coisa que pensei foi em buscar a
história do nosso padroeiro e fazer algo que realmente remetesse à ele e não simplesmente
fazer um doce sem significado.
Fui atrás da história de São Sebastião: ele nasceu na França, depois se mudou para Itália,
onde seguiu carreira militar. Esses dois países são muito emblemáticos ao se falar em
gastronomia, seja na área de doces ou salgados.
A ideia era buscar um doce emblemático de cada país e criar um doce exclusivo para o
nosso padroeiro. Assim sendo, foi escolhido o Canolli, que é um doce típico italiano. O
próximo passo foi a escolha dos recheios. Foram pensados três recheios distintos.
O primeiro recheio pensado foi um que representasse nossa mineiridade: brigadeiro de
queijo com goiabada, bem mineiro e com as cores do nosso padroeiro. O segundo recheio
criado foi uma junção de italiano com francês, que é o tarte citron. Um creme de limão bem
típico francês. Desta forma, juntaram-se os dois países onde morou nosso padroeiro. O
terceiro recheio, não menos importante, é o nosso tradicional brigadeiro que não poderia
ficar de fora!”

Agora, podemos celebrar São Sebastião degustando desta iguaria a ele dedicada. Viva a
Paróquia de São Sebastião!

Saiba mais sobre o doce de São Sebastião no site saosebastiaobetania.com.br/doce!



MISSA DE ABERTURA DO JUBILEU

A missa de abertura oficial do Jubileu foi celebrada em 05 de maio, no dia dos 48 anos de
fundação de nossa Paróquia. Como grande surpresa para todos, foi exibido um vídeo do
padre Roberto Favaretto, um dos primeiros missionários a chegar nas terras mineiras e o
nosso primeiro pároco da CMV. Foi emocionante revê-lo, mas também relembrar um pouco
da nossa trajetória.
Os presentes foram convidados a se comprometerem com a “Árvore da Paróquia”
oferecendo a sua própria pertença, como uma folha desta árvore, no desejo de continuar a
cultivar e cuidar desta videira verdadeira, que é nossa Paróquia.

MISSA NO JARDIM

No dia 02 de maio, no jardim da CMV, foi realizada a missa “A caminho do Jubileu de Ouro”
com um grande Louvor com a Banda Dominus para celebrar a abertura do mês mariano e as
comemorações do nosso jubileu. Foi um momento de muita fé e alegria, também pela visita
da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, que chegou em nossa Paróquia neste
fim de semana.
Foi realmente um momento de louvor, celebração e agradecimento à Deus pela sua
presença e fiel companhia nestes 48 anos de caminhada paroquial. Leo Rabello, vocalista da
Banda Dominus, manifestou sua alegria com este momento dizendo ser um presente estar
conosco, “é maravilhoso, é estarmos em missão (...) é coisa de Deus”.

ACONTECEU

Disponibilizamos o nº (31) 98677-2536 para
o envio de mensagens para a Secretaria
Paroquial. A resposta será segundo a
disponibilidade.

NOSSA REDE DE COMUNICAÇÃO
saosebastiaobetania.com.br

facebook.com/saosebastiaobetania
twitter.com/saosebastiaobet

instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial
saosebastiaobetania.com.br/youtube
WhatsApp Pascom: (31) 99565-1692

(somente para receber avisos e convites)

WHATSAPP DA

SECRETARIA
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AGENDA

03/06

CORPUS CHRISTI
- Às 8h30: Missa e Adoração Eucarística nas 
quatro comunidades.
- Às 18h: Missa no galpão da CMV; logo 
após, Carreata Eucarística.

08 a
11/06

TRÍDUO E FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS, às 19h30 com Missa todos os 
dias no galpão da CMV.

12/06
MISSA DA FESTA DO IMAC. CORAÇÃO DE 
MARIA, às 8h no galpão da CMV.

13/06
FESTA DE SANTO ANTÔNIO, às 9h30 com 
Missa para as crianças no jardim da CMV.
Distribuição do pãozinho de Sto. Antônio.

04/07
MISSA NA CATEDRAL CRISTO REI, às 17h.
Mais informações em breve.


