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OUTUBRO: MÊS DE FÉ COM A PADROEIRA DO BRASIL E DA MISSÃO
Neste mês celebramos dois momentos muito importantes para nossa
igreja no Brasil: o mês missionário e o dia de Nossa Senhora Aparecida.
Todos os batizados são chamados a serem missionários, a levar a Palavra de Deus por onde
forem, sendo testemunhas vivas desta vivência de fé. Jesus, antes de partir para a direita
do Pai, nos deixou o seguinte convite: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda
criatura" (Mc 16,15). Nós somos chamados a continuar esse legado.
Nossa Senhora Aparecida é uma presença constante na vida de nosso país não somente
por ser a padroeira, mas também por ser mãe tão terna e amorosa a quem confiamos
a intercessão.
Celebremos o mês missionário, cuja abertura será no primeiro final de semana deste mês,
em todas as missas. Durante todo o mês e especialmente no dia 24, o Dia Mundial das
Missões (DMM), recordaremos a importância de sermos missionários.
Convidamos também a todos para participar com muita devoção de uma das Missas
Solenes em honra a Nossa Mãe Aparecida no dia 12, às 8h no Recanto das Nascentes
(Av. Tereza Cristina, 6950) e às 19h30 no galpão da CMV (Rua das Canoas, 461).

A PODEROSA INTERCESSÃO DE NOSSA SENHORA
Nossa Senhora foi integrada por Deus no mistério da Redenção, quando se tornou
protagonista da Encarnação do Verbo eterno, para que ele nascesse para nós como Jesus
de Nazaré. Quando ela diz o Fiat (faça-se), Deus a confirma como mediação materna para
o nascimento de seu Filho.
A intercessão de Nossa Senhora é insubstituível para chegarmos ao verdadeiro Jesus. E é
também importante, porque Ela percebe quais são nossas dificuldades reais e pode
interceder por nós, como fez em Caná da Galileia. Por isso, devemos pedir sempre com
muita confiança a sua intercessão porque ninguém é mais íntimo de Jesus do que a sua
Mãe.
Certamente, a intercessão de Maria será sempre para que amemos o seu Filho para
experimentar o seu amor de mãe.
Ao mesmo tempo, pede que a acolhamos como mãe, para que pudéssemos amá-la como
Ele a tinha amado. O que de melhor podemos pedir, é que Maria nos ensine a dar uma
resposta de amor ao amor infinito do seu Filho por nós. Que ela nos ajude a amá-lo e que
ela o ame por nós, que tão pouco somos capazes de amá-lo. Nossa Senhora nunca
substituiu seu Filho, mas sempre nos levou até Ele. Nossa Senhora nos oferece o rosto
materno de Deus, Ela sempre nos acolhe.
Fonte: Portal A12.com (texto adaptado)
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2021
"Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos." (At 4, 20)
Queridos irmãos e irmãs!
Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a Sua presença de Pai na
nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e
ouvimos. (...) Tudo, em Cristo, nos lembra que o mundo em que vivemos e a sua necessidade de
redenção não Lhe são estranhos e nos chama a nos sentirmos parte ativa desta missão: "Ide às saídas
dos caminhos e convidai todos quantos encontrardes". Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se
estranho ou afastado deste amor de compaixão.
A história da evangelização tem início com uma busca apaixonada do Senhor, que chama e quer
estabelecer com cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade. (...) A amizade com o
Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer com os pecadores, identificar-Se com os necessitados, deixa
uma marca indelével. (...) Esta experiência nos impele à missão, mesmo que às vezes implique
sacrifícios e incompreensões. O amor está sempre em movimento e põe-nos em movimento, para
partilhar o anúncio mais belo e promissor: "Encontramos o Messias".
Colocar-se "em estado de missão" é um reflexo da gratidão. (...) O livro dos Atos dos Apóstolos
ensina-nos a viver as provações unindo-nos a Cristo, para maturar a "convicção de que Deus pode
atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos".
O momento histórico atual também não é fácil. A situação da pandemia evidenciou e aumentou o
sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que já tantos padeciam, e desmascarou as nossas
falsas seguranças e as fragmentações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente. (...) Neste
tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome
dum sadio distanciamento social, é urgente a missão da compaixão. "O que vimos e ouvimos", a
misericórdia com que fomos tratados, transforma-se no ponto de referimento que nos permite
partilhar a paixão por criar "uma comunidade de pertença e solidariedade, à qual saibamos destinar
tempo, esforço e bens".
No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de esperança que, ungidos pelo Senhor,
sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho.
Como os primeiros cristãos, também nós exclamamos com todas as nossas forças: "não podemos
deixar de afirmar o que vimos e ouvimos" (At 4,20).
O tema do Dia Mundial das Missões (DMM), que se celebra anualmente no penúltimo domingo de
outubro, deste ano é um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que
tem no coração. Esta missão é, e sempre foi, a identidade da Igreja: "ela existe para evangelizar".
Jesus precisa de corações que sejam capazes de viver a vocação como uma verdadeira história de
amor. Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele,
acreditar que a pessoa ao meu lado é minha irmã.
Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os batizados o desejo de ser sal e luz nas
nossas terras.
Veja a mensagem na íntegra em nosso site: saosebastiaobetania.com.br
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24 HORAS COM JESUS E ABERTURA DO MÊS DA BÍBLIA

Três Missas, maratona de confissões e uma jornada de meditações guiadas durante uma
grande adoração ao Santíssimo Sacramento. A edição 2021 do 24 horas com Jesus
aconteceu na primeira sexta-feira e no primeiro sábado de setembro.
O tema "São José, ensina-nos a adorar seu Filho" foi inspirado pelo ano dedicado ao pai
adotivo de Jesus, instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Os temas das meditações
guiadas trouxeram aspectos importantes da vida de São José junto com Maria e Jesus.
A Missa conclusiva das 18h30, marcou também a abertura do Mês da Bíblia, com a
entronização da Palavra de Deus antes das leituras. Em 2021, a iniciativa do Mês da Bíblia
comemorou 50 anos de existência, como já foi apresentado na edição anterior do Nosso
Espaço.
CURSO CATEQUÉTICO "MISSA PARTE POR PARTE"

Aberto para todo o público paroquial, foi iniciado em 17/09 o curso catequético "Missa
parte por parte", que esclarece conceitos importantes, além de abordar aspectos
estruturais e espirituais sobre momento celebrativo mais importante para os cristãos
católicos: a Santa Missa.
Estruturado em módulos com videoaulas conduzidas por Leo Rabello, teólogo e vocalista
da banda Dominus, o curso também conta com momentos de esclarecimento de dúvidas,
que são respondidas pelos missionários da CMV.

O curso catequético segue todas as quartas, até o dia 13/10, às 19h, no galpão da CMV. A
programa geral do curso está disponível em publicações nas nossas redes sociais.

Adicione:
(31) 98677-2536
02 e ABERTURA DO MÊS MISSIONÁRIO
03/10 Em todas as Missas do fim de semana
MISSAS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
- 8h, no Recanto das Nascentes (antiga
12/10
ACM Recanto)
- 19h30, no galpão da CMV
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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)

