CANTINHO DOS ANJINHOS

HISTORINHA COM O TIÃOZINHO, A VOVÓ E A ROSINHA
Vovó, a senhora pode
ensinar a gente
sobre a Bíblia?

Sim, Tiãozinho,
o que vocês
querem saber?

Por quê a Bíblia foi escrita?
E por quê ela é tão grande?
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ANO PAROQUIAL DA
PALAVRA DE DEUS

A Bíblia foi escrita para orientar o
povo, animando-o para seguir o
caminho de Deus. E é grande porque
conta a história do povo de Deus
desde o princípio da humanidade.

E por quê tem Antigo e Novo
Testamento? Um é mais
importante do que outro?

O Antigo Testamento fala da caminhada do povo à
espera do Salvador. O Novo Testamento anuncia a
presença de Jesus, seus ensinamentos e milagres.
Os dois são importantes, mas o Novo Testamento é
mais fácil de ler e entender a mensagem de Deus.

Continuamos
na próxima
edição!!!

“Que a Palavra reassuma sua centralidade
na vida e na família de todos os paroquianos.”
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“Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor.” [Sl 95(96)]
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ACONTECIMENTOS

PALAVRA DO PASTOR

Ano Paroquial da Palavra de Deus
No ano de 2010, vários bispos
do mundo se reuniram em Roma
para um Sínodo sobre a Palavra de
Deus. O objetivo foi refletir sobre a
“A palavra de Deus na vida e na
missão da Igreja”, destacando a
necessidade de devolver à Palavra
de Deus sua centralidade em toda
a ação eclesial.
Toda a ação evangelizadora da
Igreja se fundamenta na Palavra
de Deus. Por isso, nada do que
fazemos tem sentido se não brotar
da Palavra expressada através dos
autores bíblicos. Quando Jesus
pede aos discípulos “Ide e
Evangelizai...”, sua intenção era
que todos, em todos os tempos e
l u ga re s , c o n h e c e s s e m s u a
mensagem. Por isso mesmo Ele
ressalta: “...a toda criatura”. Sendo assim, cada cristão
batizado recebeu do próprio Cristo a missão de
Evangelizar, isto é, levar a mensagem cristã a todas as
pessoas.
Nossa Igreja possui diversos trabalhos, pastorais e
ministérios. Em cada um deles, a Palavra de Deus é
oferecida a crianças, adolescentes, jovens e adultos. E,
por mais diferentes que sejam, todos estes serviços
ministeriais possuem um mesmo objetivo: Evangelizar.
No entanto, é necessário concluir que só evangeliza
quem conhece o Evangelho, pois ninguém é capaz de
dar o que não tem. É neste sentido que a Igreja insiste
cada vez mais na necessidade de conhecermos a Palavra
de Deus e criarmos intimidade com ela. Nenhum cristão
católico deveria ir dormir, à noite, sem ler ao menos um
versículo da Bíblia, não só como conhecimento, mas
também como oração.

Por isso, nossa paróquia está
inaugurando, no início deste ano
de 2012, o Ano Paroquial da
Palavra de Deus, isto é, teremos
um ano todo dedicado à Bíblia em
nossa paróquia, com o objetivo de
refletir sobre a importância da
leitura da Bíblia na vida de todos
os cristãos, oferecendo propostas
e sugestões para que a Palavra
reassuma sua centralidade na vida
e n a fa m í l i a d e to d o s o s
paroquianos.
Com esta iniciativa, desejamos
que cada pessoa se apaixone
ainda mais pela mensagem
sagrada, buscando nela fortaleza e
paz diante de todas as
dificuldades. Não podemos nos
esquecer que a Palavra de Deus é
sempre alimento para nossa vida. Por isso que na
liturgia temos duas mesas em destaque: a mesa da
Palavra e a mesa da Eucaristia. Em cada missa, somos
alimentados pela Palavra de Deus que penetra nosso
coração e nos sustenta na caminhada. Infelizmente,
quanto à espiritualidade, as pessoas têm se alimentado
muito mal. O coração e a alma de muitos católicos têm
sido preenchidos com alimentos que não sustentam.
Neste sentido, é fundamental insistir na Palavra como
alimento que nos sacia e nos fortalece.

12, 13, 13 e 15 de janeiro
19, 20, 21 e 22 de janeiro
Festa de São Sebastião
23 de janeiro
Festa em prol da Catequese
Paroquial

3 de fevereiro
Celebração de envio das atividades
pastorais, às 19:30h, na Igreja Matriz de
São Sebastião
4 de fevereiro
Eve nto P ro j eto C re s c e n d o e m
Fraternidade, às 20h, no Salão de
Festas
4 e 5 de fevereiro
Seminário da Renovação Carismática
Católica, na Casa de Retiros
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12 de fevereiro
1ª Assembléia Jovem, das 14 às 19h, no
Auditório da Casa de Retiros
14 de fevereiro
Missa na PUC, às 8:30h
18 a 21 de fevereiro
25º Carnaval com Cristo, no Ginásio
Poliesportivo “Dr. Arthur de Mendonça
Chaves”

Agentes dos Grupos de Reflexão e do Movimento
da Mãe Rainha prepararam a Ceia sorteada

às 14h, no Salão de Festas
22 de fevereiro
Quarta-feira de Cinzas, missa às 9:00 e
19:00 (Igreja São Sebastião), 19:00
(Santo Expedito) e 20:30 (Maria
Imaculada).
23 de fevereiro
Início da Missa da Penitência, às 6h, na
Igreja Matriz de São Sebastião
24, 25 e 26 de fevereiro
Retiro Oficina de Oração, na Casa de
Retiros
28 de fevereiro
Missa na PUC, às 20:30h

O pequeno Gabriel, ganhador da rifa adquirida
por sua avó, Maria Madalena Pizza

FESTA E LOUVOR
A SÃO SEBASTIÃO

Pe. Clóvis Aparecido Damião - Pároco

“Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.” [(sl 94(95)]

11 de fevereiro
?
Encontro de Coordenadores, das 8:30
às 13h, no Auditório da Casa de Retiros
?
Encontro com as famílias dos
crismandos, das 16 às 17:30h, no Salão
de Festas

Comunidade Santa Luzia
?
Celebração da Vida (Sagrada Família),

RIFA DA
CEIA DE
ANO NOVO

Comunidade celebrou o padroeiro com fé e confraternização

Missa
Carreata

EXPEDIENTE:

19 de fevereiro
?
Celebração da Vida, às 14h, na

8 às 12h, na comunidade Córrego
D'Antas
?
Ordenação Diaconal do Seminarista
Riva, às 15h, em Guaxupé

Ao longo deste ano, conversaremos bastante sobre a
importância da Bíblia em nossa vida. Desejo que cada
membro de nossa comunidade se comprometa na
leitura da Bíblia e se deixe novamente encantar por ela.

O Jornal Nova Esperança é uma publicação de responsabilidade da Pastoral da Comunicação da Paróquia de São Sebastião.
Rua Nico Duarte, 570 - Bairro Vila Cruz – Poços de Caldas - MG - Tel.: (35) 3714. 2010 - pascom.saosebastiao@hotmail.com
São impressos 1.500 exemplares, distribuídos na Igreja de São Sebastião e nas Comunidades Santo Expedito, São José,
Sagrada Família, Maria Imaculada, Santa Luzia e Comunidades Rurais.

5 de fevereiro
?
Encontro de Jovens na Zona Rural, das

Benção dos veículos

Festa

“Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza.” [Sl 24 (25)]
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LITURGIA DIÁRIA

Paróquia
On-line
Facebook
Desde o dia 24 de
janeiro, a Paróquia São
Sebastião tem uma
página e não mais um
perfil de usuário no
Facebook.
Curta e continue
acompanhando nossas
atividades e atualizações.
Divulgue e convide os
amigos que pertenciam
ao nosso perfil antigo!
www.facebook.com
Paróquia São Sebastião Poços de Caldas

SANTO DO MÊS: SÃO BRÁS – dia 03 de fevereiro
São Brás nasceu em Sebaste,
na Armênia, no final do século III.
Foi médico, mas entrou em crise,
buscando encontrar-se no
serviço ao Senhor. Sua busca por
Jesus Cristo estava ligada à sua
vida profissional e muitas
pessoas começaram a ser
evangelizadas através da busca
de santidade daquele médico.
Ele sempre se retirava para o
Monte Argeu, permanecendo
e m o ra ç ã o, p e n i t ê n c i a e
intercessão para que muitos encontrassem a verdadeira
felicidade, como ele a encontrou em Cristo e na Igreja.
Com o falecimento do bispo de Sebaste, o povo,
conhecendo a fama do santo eremita, foi buscá-lo para ser
pastor. Ele, que vivia naquela constante renúncia, aceitou ser
ordenado padre e depois bispo, não por sua vontade, mas por
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obediência.
Sucessor dos apóstolos e fiel à Igreja, era um homem
corajoso, de oração e pastor das almas, evangelizando com o seu
testemunho.
São Brás viveu num tempo em que a Igreja foi duramente
perseguida pelo imperador Licínio, que perseguia os cristãos por
motivos políticos e por ódio. O prefeito de Sebaste, querendo
agradar ao imperador e sabendo da fama de santidade de São
Brás, mandou prendê-lo.
São Brás foi preso e torturado para que renunciasse à fé, mas
por amor a Cristo e à Igreja, preferiu renunciar à própria vida,
sendo degolado em 316.
Conta a história que, ao ser conduzido para o martírio, uma
mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo
engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Ele
parou, olhou para o céu, orou e a criança foi curada.
Peçamos a intercessão de São Brás para que a nossa mente, a
nossa garganta, o nosso coração, nossa vocação e a nossa
profissão possam comunicar esse Deus, que é amor.

“Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho.” [Sl 116(117)]

Conhecendo Nossa Comunidade

Pastoral da Música

da paróquia conta com 11 equipes
Coordenadora fala sobre as equipes e a alegria de fazer parte desta pastoral
Há cerca de 15 anos existe na
escala e a partir daí passará
Paróquia São Sebastião a
pela formação junto com as
Pastoral da Música. Antes de
outras equipes”, detalha
se formar esta equipe, os
Suzana.
grupos eram independentes e
A Pastoral da Música se reúne
cantavam em horários fixos.
a cada dois meses para avaliar
Com o passar do tempo, viu-se
os trabalhos. Nestas
a necessidade de um trabalho
o p o r t u n i d a d e s ta m b é m
mais organizado e sintonizado
costumam acontecer
com a equipe de liturgia.
formações. Suzana conta que
Quem explica isso é a atual
em 2011 houve formação com
coordenadora da pastoral,
o Padre Gledson e com Davi,
Suzana Barrouin Bastos
membro da Pastoral da
Uma das equipes, durante celebração na igreja matriz
Florentino, que também é
Música da Paróquia Sagrado
artesã e coordenadora do
Coração de Jesus. “Em 2012,
Projeto Crescendo em Fraternidade. Ainda segundo ela, hoje a
haverá a continuação desse trabalho”, garante.
pastoral é composta por 11 equipes de música.
Cada equipe da paróquia ensaia separadamente com seus
Mas o número atual de grupos que tocam nas missas da
integrantes. A escolha das músicas que serão cantadas durante
paróquia não é suficiente. Isso porque a comunidade é muito
as celebrações também fica a cargo de cada grupo. Porém, é
grande e as equipes se revezam tocando na Matriz de São
preciso que as canções estejam de acordo com o tempo
Sebastião, nas comunidades rurais e também nas capelas dos
litúrgico e sejam adequadas a cada momento da missa.
bairros.
Questionada sobre a importância de participar desta pastoral,
“Fazemos uma escala mensal para as missas dos finais de
Suzana fala que a música sempre fez parte de sua vida. “Eu sei
semana, terça-feira (Missa da Libertação), comunidade Santo
que a música toca muito o coração das pessoas. Tocar na igreja
Expedito, missas às 6ª feiras na Igreja Antiga, batizados e para a
então, onde através de nossos dons podemos fazer a
reunião da liturgia que acontece na segunda-feira, na qual um
comunidade rezar e conhecer mais a Jesus Cristo, é algo
membro de cada equipe participa para transmitir aos demais o
maravilhoso, se for feito com humildade e dedicação. Estamos
que vai acontecer nas celebrações do final de semana. “A missa
a serviço da comunidade e a coordenação ajuda a direcionar os
das crianças tem equipe própria”, explica a coordenadora.
trabalhos, acatando as opiniões, buscando pessoas aptas para
nos orientar para melhorar cada vez mais as nossas
Por isso, quem tiver o desejo de participar da pastoral pode
celebrações. Estou tentando, juntamente com o Tarcísio (viceentrar em contato com a coordenação. A pessoa será avaliada.
coordenador), fazer um bom trabalho nesta pastoral”, ressalta.
Ou ela será encaminhada a um grupo já existente ou aguardará
até que surjam novas pessoas para formar uma nova equipe.
A coordenadora canta na paróquia já há 35 anos, desde a
“Primeiro se forma a equipe que começará os ensaios, aí já
época da igreja antiga. Na equipe atual, Suzana canta e toca
passamos algumas dicas, e quando estiver preparada, entra na
violão há 15 anos.

“Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus.” [Sl 97(98)]
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Um novo ano que começa...
Como tradicionalmente acontece, janeiro foi um mês
mais tranquilo, com pausa das reuniões e das atividades
paroquiais. Esse momento é sempre oportuno para que os
agentes pastorais descansem e voltem animados para mais
um ano de missão. A partir do primeiro dia de fevereiro toda a
programação da paróquia volta ao normal.
Para celebrar o início das atividades, todos os
participantes de grupos, movimentos e pastorais da paróquia

se reunirão no próximo dia 3, primeira sexta-feira de fevereiro,
na igreja matriz de São Sebastião. Padre Clóvis falará sobre os
desafios do novo ano e entregará a Agenda Pastoral de 2012 a
cada agente.
No domingo, (5), a Missa das Crianças volta a acontecer. Na
terça-feira, (7), será celebrada a primeira missa de cura e
liberação do ano. As reuniões das pastorais e outras atividades
realizadas durante a semana também retornam à rotina.

Renovação Carismática realiza 25º 'Encontro com Jesus'
De 18 a 21 de fevereiro, a Renovação Carismática
Católica de Poços de Caldas realiza a edição especial de 25
anos do 'Encontro com Jesus', retiro que reúne milhares de
pessoas no Ginásio Poliesportivo “Dr. Arthur de Mendonça
Chaves”, durante os quatro dias de carnaval. Várias pessoas
que ajudaram a construir a história do Encontro serão
homenageadas.
Neste ano, as pregações e orações serão conduzidas por
Vera Casagrande, Lázaro Praxedes e servos dos Grupos de
Oração de Poços. O evento também contará com a presença
de Dom José Lanza, Bispo de nossa diocese, e dos padres da
cidade. O padre Rodrigo Papi, da Paróquia São Domingos,
fará show no evento. Além disso, todas as noites haverá o
Cristo Folia, atração destinada aos jovens.
A programação tem início no sábado, às 19h, com a
celebração da missa. As atividades se estendem até a tarde
de terça-feira. Participe desses dias de oração e louvor!

A celebração das cinzas
e o início da Quaresma
Em 2012, a quarta-feira de Cinzas cairá no dia 22 de fevereiro. A
data marca o fim do carnaval e início da Quaresma, tempo muito
importante para a Igreja Católica. Na celebração de cinzas, os
cristãos lembram que é preciso mudar de vida, deixando para traz
todo o pecado e, assim, vivendo uma plena conversão.
A Quaresma consiste nos 40 dias em que esperamos pela
ressurreição de Jesus Cristo, três dias após sua morte. É tempo
especial de profunda reflexão sobre nossas atitudes. Tempo de
passarmos da morte para a vida!
A partir da quinta-feira (23), toda comunidade se reunirá
novamente para as Missas da Penitência, realizadas de segunda a
sexta-feira, às 6 horas da manhã. Será momento de preparar o
coração para a Semana Santa e Páscoa do Senhor.
A Quaresma também é marcada pela Campanha da
Fraternidade, realizada pela CNBB. Este ano, o tema é
'Fraternidade e Saúde Pública'. Com o lema 'Que a saúde se
difunda sobre a terra' (cf. Eclo, 38,8), a campanha tem o objetivo de
debater sobre a realidade da saúde no Brasil, de forma a promover
atendimentos mais dignos à pessoa humana, através do sistema
público de saúde.
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“Aclamai o Senhor, ó terra inteira.” [Sl 99(100)]

Reforma dos Prédios Paroquiais
Confira o que está sendo feito!

Intervenções na Casa Paroquial, salão de festas da paróquia e
da Comunidade Santo Expedito fazem parte do projeto
Desde o início mês de novembro do ano passado, uma
série de obras começaram a serem feitas nos prédios que
compõem a Paróquia São Sebastião.
A comunidade de Vila Cruz e dos bairros vizinhos é muito
privilegiada por ter tantos espaços que podem ser usados
para festas, eventos, reuniões e atividades gerais dos grupos,
movimentos e pastorais. Acontece que a maioria desses
ambientes foi construída ainda na época dos Padres Oblatos
e, por serem tão antigos, estão com a estrutura
comprometida.
Toda a comunidade será contemplada com as melhorias
que estão sendo feitas. Com as reformas e reparos, novas
salas serão oferecidas à comunidade e espaços mais
adequados, com a devida manutenção, estarão à disposição
das pastorais.
Segundo Padre Clóvis, no momento a Casa Paroquial está
sendo reformada. O local estava com o teto comprometido,
com inúmeras infiltrações e totalmente inadequado por se
tratar de uma casa muito antiga.
A residência foi toda descoberta, o reboco foi retirado,
algumas paredes alteradas e a laje já está sendo colocada.
Com a conclusão da obra, a casa voltará a ser residência dos
padres atuais e também dos futuros padres que virão.
Simultaneamente, revestimentos estão sendo colocados
no salão de festas da Igreja Santo Expedito, no bairro Jardim
Country Club.
E as intervenções não param por ai, conforme explica o
padre: “Acabamos de fazer a pintura da parte de cima do
salão de festas ao lado da igreja antiga. Em seguida, faremos
também a reforma dos prédios onde funcionou a Marcenaria
dos Padres Oblatos, nos quais serão feitas algumas salas de
reuniões acopladas à Casa de Retiros”, detalha.

empenhados na arrecadação de fundos para as obras. “Tivemos
alguns eventos como: almoço, bingos, jantar, pizza, campanha
do cimento, ceia de Natal, feira da pechincha, rifa, entre outros”,
lembra. Iniciativas que têm unido os paroquianos.
Agora uma nova campanha está em andamento. Até o mês
de março os Ministros da Eucaristia estarão promovendo um
Show de Prêmios, com bilhetes a R$10,00. O sorteio irá premiar
os ganhadores com cinco prêmios: TV de LCD 42 polegadas,
Geladeira, Notebook, Fogão e Microondas.
Estima-se que toda a reforma deva custar em torno de R$200
mil, levando em considerações que é uma área de mais de três
mil metros quadrados. Por isso, ainda serão necessários mais
recursos para que esse grandioso projeto seja concluído.
Eventos e campanhas continuarão a ser realizados no decorrer
deste ano.
A reforma da Casa Paroquial deve terminar em julho deste
ano. O piso no salão da Igreja Santo Expedito deve ser concluído
em dois meses e, em seguida, o forro do salão será colocado.
Após a reforma da Casa, serão feitas as salas da Casa de Retiro.
“Pretendemos reformar também, posteriormente, o prédio da
Antiga Escola, onde hoje acontece a Catequese e as reuniões da
paróquia, bem como a parte de baixo do salão de festas”, finaliza
padre Clóvis.

COMUNIDADE ENGAJADA EM CAMPANHAS
A participação de toda comunidade está superando até
mesmo a expectativa de Padre Clóvis, já que todos estão

MENSAGEM DO

DÍZIMO

A Pastoral do Dízimo agradece a todos os dizimistas pela colaboração nas obras de
evangelização, missão de cada um de nós cristãos, e na construção da grande comunidade
São Sebastião, apta a elevar verdadeiros louvores a Deus e digna de receber Dele as graças
merecidas.
Dando os primeiros passos no ano de 2012, com a ajuda dos dizimistas, muitas sementes
serão lançadas e a colheita não será só de bens materiais, mas sim de uma espiritualidade
renovada, de amor crescente e de dedicação ao projeto de Deus.
Devolvendo fielmente seu dízimo contribuirão para o crescimento da Paróquia São
Sebastião e de suas comunidades. Com a graça de Deus, a pastoral espera aumentar o
número de dizimistas, à medida em que cada cristão entender e assumir seu compromisso
com a Igreja à qual pertence.
Os dizimistas que, porventura, ainda não receberam seus carnês, e aqueles que
desejarem se cadastrar, podem procurar os agentes da Pastoral do Dízimo no final das missas.
“Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo.” [Sl 28(29)]
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