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NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião, Mãe dos Pobres, Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzia
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O AMOR MAIS FORTE QUE A MORTE
Depois de vivenciarmos a Quaresma iniciada em 2 de março, vamos
estar juntos na Semana Santa, a semana maior da fé cristã católica.
A partir de 10 de abril, seguiremos uma grande jornada na qual
contemplamos e fazemos memória de fatos importantes de Jesus: sendo saudado
triunfalmente com ramos em Jerusalém; sendo perfumado com óleo nos pés; instituindo os
sacramentos da Ordem (Sacerdócio) e da Eucaristia no Lava-pés e na Ceia derradeira;
percorrendo Sua Via Sacra, como Senhor dos Passos, que encontra com Sua Mãe Maria, a
Senhora das Dores; sendo morto e crucificado por nossos erros e faltas; acendendo em nós a
luz da esperança e ressuscitando na Páscoa, provando que o amor é mais forte que a morte.
Após dois anos de pandemia, chegou o momento de celebrarmos presencialmente a
Semana Santa. Como está o nosso coração para participar deste grande momento? Será
que ficamos parados no que éramos em março de 2020, ou será que, mesmo em meio à
tanta dor, conseguimos percorrer esta "grande Quaresma pandêmica" desejosos por uma
maior intimidade com Cristo e vivermos uma vida nova com Ele?
Este é o tempo de refletirmos para começar juntos um novo tempo, seguindo o exemplo que
Cristo nos deixa, que é o de viver o amor fraterno, que ultrapassa as barreiras espaciais e
temporais da nossa existência. Que o amor de Jesus provado na Cruz e reforçado na Sua
Ressurreição, que celebraremos no dia 17, seja inspiração para todos nós!
Desejamos a você uma feliz e santa Páscoa!

QUANDO É O DOMINGO DA MISERICÓRDIA?
No final de semana seguinte à Solenidade da Páscoa, o mundo celebra o Domingo da Divina
Misericórdia. Um dia dedicado a salvar almas, a aproximar os fieis de Deus e a reforçar a
crença na Misericórdia de Deus.
Esta festa foi instituída no ano 2000, pelo Papa São João Paulo II, atendendo a um pedido de
Jesus feito à Irmã Faustina, apóstola da Divina Misericórdia: "Desejo que o primeiro Domingo
depois da Páscoa seja a Festa da Misericórdia. Nesse dia, os sacerdotes devem falar às almas
desta Minha grande e insondável misericórdia". Jesus disse também que fosse feita a pintura
do quadro que retratasse seu coração lançando os raios de Sua misericórdia para nós com a
inscrição "Jesus eu confio em Vós" e que se rezasse o Terço e a Novena à Divina Misericórdia.
Jesus também disse a Faustina: "Desejo que a Festa da Misericórdia seja refúgio e abrigo para
todas as almas, especialmente para os pobres pecadores. (…) Nesse dia estão abertas todas as
comportas divinas, pelas quais se derramam as graças. Que nenhuma alma receie vir a Mim,
ainda que os seus pecados sejam tão vivos como escarlate" (Diário de Santa Faustina, nº 699).
Por essa razão, durante essa celebração é concedida a indulgência plenária aos pecadores.
Mas para isso é preciso seguir algumas condições, como: confessar-se, comungar e rezar em
intenção do Santo Padre, o Papa.
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Veja a programação completa da Semana Santa 2022 em nossa Paróquia:
SÁBADO (VÉSPERA DE RAMOS) - 09/04
• 18h30 - Missa em São Sebastião (galpão)
ATENÇÃO: Não haverá Missa na Mãe
dos Pobres (CAB) e na Igreja Nossa
Senhora de Fátima
DOMINGO DE RAMOS - 10/04
• 8h - Bênção dos Ramos em São
Sebastião (galpão), procissão e Missa no
jardim da CMV
• 8h - Bênção dos Ramos na Mãe dos
Pobres (CAB), procissão e Missa no
Recanto
São
José
(Irmãs
Alcantarinas)
• 8h - Bênção dos Ramos na Igreja N. Sra.
de Fátima, procissão e Celebração na
Comunidade Santa Luzia
• 19h30 - Missa em São Sebastião (galpão)
ATENÇÃO: Não haverá Missa às 7h30 e às
17h30 em São Sebastião (galpão)
SEGUNDA-FEIRA SANTA - 11/04
• 20h - Celebração do óleo perfumado em
São Sebastião (galpão)
TERÇA-FEIRA SANTA - 12/04
• 20h - Via Sacra nos setores
QUARTA-FEIRA SANTA - 13/04
• 12h - Missa em São Sebastião (galpão)
• 19h30 - Concentração para Procissão do
Encontro
Homens na Igreja São Sebastião;
Mulheres no jardim da CMV
• 20h - Celebração do Encontro em São
Sebastião (galpão)

QUINTA-FEIRA SANTA - 14/04
• 17h - Missa do Lava-pés das crianças em
São Sebastião (galpão)
• 20h - Missa da Ceia do Senhor em São
Sebastião (galpão) e na Mãe dos Pobres (CAB)
• 21h30 às 22h30 - Vigília Eucarística na Igreja
São Sebastião e na Mãe dos Pobres (CAB)
• 22h30 às 23h59 - Vigília Eucarística das
Juventudes na Igreja São Sebastião
SEXTA-FEIRA SANTA - 15/04
• 6h às 14h - Vigília Eucarística na Igreja
São Sebastião
• 15h - Adoração da Cruz em São Sebastião
(galpão) e na Mãe dos Pobres (CAB)
• 19h30 - Teatro da Paixão no terreno de
São Sebastião
ATENÇÃO: Não haverá procissão antes do Teatro
SÁBADO SANTO - 16/04
• 8h às 16h - Adoração ao Senhor Morto
em São Sebastião (galpão)
• 20h - Vigília Pascal em São Sebastião
(galpão) e na Mãe dos Pobres (CAB)
DOMINGO DA RESSURREIÇÃO - 17/04
• 5h30 - Missa da Alvorada no Campo do
Indianápolis (Rua Augusto José dos
Santos, 700); logo após, Procissão Eucarística
• 9h30 e 19h30 - Missas em São Sebastião (galpão)
• 17h30 - Missa no Recanto São José
(Irmãs Alcantarinas)
• 18h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima
ATENÇÃO: Não haverá Missa às 7h30 e às
17h30 em São Sebastião (galpão)

MAIS DETALHES E INFORMAÇÕES no site
saosebastiaobetania.com.br/semanasanta
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FESTA DE SÃO JOSÉ

De 16 a 18 de março, foi celebrado com muita fé e devoção o Tríduo em honra a São José,
nas Irmãs Alcantarinas. A Missa Solene foi celebrada no Centro de Acolhida, no dia 19.
Nestes dias refletimos sobre as qualidades deste santo homem que tem muito a nos
ensinar. Valei-nos, São José!
CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA E DA UCRÂNIA À NOSSA SENHORA
Em comunhão com a Igreja de todo o mundo, no dia 25/03, Festa da Anunciação do Senhor,
rezamos o Terço e celebramos nas Missas da Paróquia a Consagração da Rússia e da Ucrânia ao
Imaculado Coração de Maria, intercedendo pela paz no mundo e pelo fim da guerra.

ROMARIA AO SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA VOLTA APÓS DOIS ANOS
Nossa Paróquia volta, após os impedimentos decorrentes da pandemia de Covid-19, a
realizar a romaria para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do
Paraíba, em SP.
Marque a data: será de 16 a 18 de setembro! A reserva já pode ser feita e inclui transporte
em ônibus leito, alimentação e hospedagem bem perto do Santuário. O preço é de
R$ 520,00 e pode ser parcelado em até cinco vezes.
Saiba mais sobre a romaria entrando em contato com a Secretaria Paroquial, seja pelo
telefone (31) 3383-1996 ou então pelo WhatsApp (31) 98677-2536.

Adicione aos seus contatos:
(31) 98677-2536

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022
06/04
19h30, Roda de Conversa, na Sala 1 da
QUA
Igreja São Sebastião - Betânia
08/04 REFLEXÃO: AS SETE DORES DE MARIA
SEX 20h15, 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)

