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            IDOSOS E AVÓS: FONTE DE AMOR 
 
            Em nossa sociedade, a presença dos idosos e, principalmente, dos avós 
             tem se tornado cada vez mais indispensável.  
Seja na transmissão de conhecimentos e cultura, seja compartilhando seus ensinamentos, 
em particular, na valorização das relações, no amor e na paciência dedicados.  Com a 
evolução da medicina e o acréscimo de anos na expectativa de vida do ser humano, essa 
presença e ajuda deve se fazer ainda mais necessária. 
Então, nada mais justo criarmos uma civilização de maior valorização destes entes 
queridos, pois como bem nos disse Papa Francisco: “O Espírito Santo ainda desperta 
pensamentos e palavras de sabedoria nos idosos: sua voz é preciosa porque canta os 
louvores de Deus e conserva as raízes dos povos. Eles nos lembram que a velhice é um 
presente e que os avós são o elo entre as diferentes gerações, para transmitir aos jovens a 
experiência da vida e da fé”. 
No momento atual, muitos tem se sentido sozinhos e, por vezes, até abandonados devido 
ao isolamento social que nos foi imposto, mas não podemos deixar que este período nos 
afaste deles. Precisamos nos fazer presentes de outras formas afim de demonstrarmos 
nosso amor e a importância que têm em nossas famílias. 
Com muita gratidão e alegria pela vida e a presença deles entre nós, celebraremos, nos 
dias 24 e 25 de julho, em todas as missas, o dia dos avós. Rogamos à SantAna e São 
Joaquim, avós de Maria, que nossos idosos sigam sempre o exemplo deles de fé e temor 
de Deus. 

ILUMINAREMOS E COMEMORAREMOS 
 
Há anos esperamos e desejamos pela construção de uma nova Igreja, onde todos  serão 
bem acolhidos e estaremos unidos em um só ambiente como assembleia única e não 
separada em dois ambientes. Mais do que nunca este nosso sonho se torna mais próximo 
e palpável. 
O pontapé inicial para o Jubileu de Ouro da paróquia, dado no mês de maio, aumenta o 
desejo de que esta realidade se torne concreta o mais rápido possível. Sendo assim, com o 
intuito de construirmos juntos a nova casa de Deus e nossa, lançamos a vela Baldinho da 
construção: uma ajuda iluminante para arrecadarmos fundos para esta nova empreitada 
paroquial. Adquira sua vela na Secretaria Paroquial ou após as missas. 
Neste mês teremos também o Combo de São Sebastião: delícias julinas para fazer a festa 
“dendicasa”. Tem canjica, caldo de feijão e de mandioca e nosso delicioso Doce de São 
Sebastião. Corra para encomendar o seu na Secretaria Paroquial! A entrega do Combo será 
em 10 de julho (sábado), das 17 às 20h, no terreno da Paróquia pelo sistema drive-thru. 
Não perca! 
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ENTENDENDO CADA DETALHE DA IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO 
 
A imagem de nosso padroeiro tem muita importância para nós, seus devotos. Cada detalhe 
dela tem um significado, veja a seguir. 

As flechas: revelam a primeira fase das torturas que o santo 
enfrentou. Tendo como algozes seus companheiros de exército, 
ele suportou várias flechadas em seu corpo sem renegar a fé. 
Quando todos pensaram que ele estivesse morto, deixaram-no 
amarrado para ser devorado pelos animais e aves de rapina. 
 
A árvore: é representado amarrado numa árvore em especial: o 
carvalho. No cristianismo primitivo, o carvalho era o símbolo da 
perseverança, da tenacidade e da persistência, por causa da 
dureza desta madeira nobre. Assim, este símbolo nos fala da 
firmeza, da tenacidade e da perseverança de São Sebastião. E a 
força que ele recebeu do céu foi tão grande, que ele não 
morreu em decorrência das flechadas. Ele foi recolhido por 
outros cristãos e cuidado por Santa Irene até se recuperar 
totalmente.  
 
O corpo seminu: simboliza a humilhação que ele sofreu por 
parte do império romano. Simboliza também o 'despir-se do 
homem velho, fraco e pecador, para vestir-se de Cristo, forte e 
vencedor. 

O pano vermelho: cobrindo suas partes íntimas, simboliza o duplo martírio. O primeiro é 
este retratado na imagem. O segundo foi aquele que causou sua morte física e teve causa 
mais nobre ainda. Depois de recuperado, Sebastião voltou a se apresentar ao imperador, 
para lhe pedir que parasse com as perseguições contra os cristãos, alegando que o 
imperador estava perseguindo o próprio Jesus Cristo na pessoa de seus seguidores. O 
imperador, porém, não cedeu e mandou que Sebastião fosse açoitado e decapitado.  
 
A aura: representa sua santidade, testemunhada por vários cristãos da época. Esta 
santidade aparece desde o seu amor dedicado aos cristãos presos e necessitados, até à sua 
disposição de morrer por Jesus Cristo sem renegar sua fé. Trata-se de um grande 
testemunho, que serviu de exemplo para milhares de cristãos ao longo de séculos. 

 
Fonte: cruzterrasanta.com.br 



MISSA A SANTO ANTÔNIO 
 
No dia 13 de junho, no jardim da CMV, foi realizada a Missa de Santo Antônio com as 
crianças. Foram mais de 130 delas que se reuniram para celebrar essa Eucaristia e, pela 
intercessão deste monge franciscano, receber a bênção e o pãozinho de Santo Antônio. 
Segundo a tradição, remonta um fato curioso associado ao santo: “Antônio comovia-se 
tanto com a pobreza que, certa vez, distribuiu aos pobres todo o pão do convento em que 
vivia. O frade padeiro ficou em apuros, quando, na hora da refeição, percebeu que os 
frades não tinham o que comer: os pães tinham sido roubados. Atônito, foi contar ao santo 
o ocorrido. Este mandou que verificasse melhor o lugar em que os tinha deixado. O irmão 
padeiro voltou estupefato e alegre: os cestos transbordavam de pão, tanto que foram 
distribuídos aos frades e aos pobres do convento”. 

MISSA AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
 

A Missa Solene em honra ao Imaculado Coração de Maria foi celebrada no dia 12, pela 
manhã. A  veneração à Santa Mãe de Deus como sempre reuniu muitos devotos que com 
muito fervor participaram deste Banquete Eucarístico que foi enobrecido com a coroação 
feita ao Imaculado Coração. 

TRÍDUO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus sempre é forte em nossa paróquia, por isso a 
celebração do tríduo entre os dias 8 a 10 de junho reuniu grande quantidade de fiéis. A 
Missa Solene do dia 11 foi celebrada com muita alegria e engrandecida com a 
emocionante coroação feita pelas crianças e pelos zeladores do Sagrado Coração. 

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) 
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04/07 
MISSA NA CATEDRAL CRISTO REI 
Saída às 13h30 

20 a 
24/07 

SEMANA DA JUVENTUDE 
Mais informações, em breve, nas redes 
sociais da Paróquia 

24 e 
25/07 

MISSAS DOS AVÓS 
Nos horários das Missas de Sábado e 
Domingo na Paróquia. 

Adicione: 
(31) 98677-2536 


