CANTINHO DOS ANJINHOS

HISTORINHA COM O TIÃOZINHO, ROSINHA E A VOVÓ
Vovó, conta pra
gente a história de
São Sebastião?

Ah, conto, sim! São Sebastião
nasceu na França, numa cidade
chamada Narvonne, no final do
século III, mas logo se mudou
com sua família para Milão.

Ele foi militar da guarda do Imperador Diocleciano,
que perseguia os cristãos. Como Sebastião tinha
muita fé, visitava e consolava os presos.
Quando o Imperador descobriu, mandou seus
soldados matarem Sebastião a flechadas.
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12 a 22 de julho de 2012

E ele não morreu?
Os soldados pensaram que sim, mas ele não
havia morrido. Então, uma mulher chamada
Irene o socorreu e cuidou dele. Depois de
curado, ele voltou ao Imperador para pedir que
deixasse de perseguir os cristãos. Diocleciano
mandou então que o espancassem até a morte.
Depois disso, jogaram
seu corpo no esgoto,
onde foi encontrado por
Santa Luciana que o
enterrou nas catacumbas.

Muito tempo depois, quando foi
transferido para uma Igreja construída
pelo Imperador Constantino, a cidade de
Roma estava tomada por uma terrível
peste. Naquele momento a epidemia
desapareceu e São Sebastião passou a ser
venerado como padroeiro contra as pestes,
a fome e a guerra.

São Sebastião,
rogai por nós!!!
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“E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” (Cl 3,17)
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PALAVRA DO PASTOR
Durante o mês de Julho, festejaremos o nosso
padroeiro São Sebastião; esta festividade tem o intuito
de fazer com que as famílias possam se confraternizar e
se encontrar e ter a oportunidade de contribuir para
com a manutenção da Igreja, através da arrecadação
das tradicionais prendas do leilão de São Sebastião.
A comunidade de São Sebastião é uma união de
pessoas que abraçaram a sua missão perante a Igreja
Católica. Desde o início desta comunidade as pessoas
sempre se uniram ao impulso de seu padroeiro. Ainda
hoje pode‐se perceber que toda a comunidade busca
intensamente trabalhar para que a missão
evangelizadora aconteça com esmero.
Mesmo diante dos desafios que a pós‐modernidade
nos coloca, pode‐se ver que todos conseguem avistar o
horizonte ao longe que está ao nosso alcance, o
próprio Jesus Cristo.
Quando uma comunidade se une, muito se faz, e
quando a união é a partir de seu mestre Jesus isto se
torna uma verdadeira manifestação da fé; porém,
quando buscamos somente através de nossos esforços
pessoais, presencia‐se a decadência.
Neste período, esta comunidade tem a
oportunidade de buscar no modelo de santidade de
São Sebastião, Santa Irene e Santa Luciana um meio
para chegar a Cristo. Sabe‐se que a Palavra de Deus
inspirou estes santos a serem fiéis ao projeto de Deus
em sua vida.

Durante os festejos do padroeiro desta comunidade
unamos nossas orações ao Deus de vida para que
possamos, cada vez mais, construir uma comunidade
de amor, a comunidade tão sonhada por Deus. Que o
seu Reino aconteça em nosso meio. E através deste
mesmo ideal possamos todos juntos sentirmo‐nos
responsáveis por esta comunidade. Ela é sustentada
pelas orações de seus fiéis, e pela compreensão
madura de participação e corresponsabilidade.

BENÇÃOS PARA OS DIZIMISTAS!
“Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu,
e derramar benção sem medida.”
Deus não quer filhos pobres e necessitados, nossa fidelidade
é a porta da prosperidade. Faça a prova, decida ser dizimista a
partir de hoje! Plantão do Dízimo no 2° domingo de cada mês.
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Dia

Primeira Leitura

Salmo Responsorial

Segunda Leitura

Evangelho

1

Atos 12,1‐11

Salmo 33(34)

2 Tm 4,6‐8.17‐18

Mateus 16,13‐19

2

Amós 2,6‐10.13‐16

Salmo 49(50)

Mateus 8,18‐22

3

Efésios 2,19‐22

Salmo 116(117)

João 20,24‐29

4

Amós 5,14‐15.21‐24

Salmo 49(50)

Mateus 8,28‐34

5

Amós 7,10‐17

Salmo 18(19)

Mateus 9,1‐8

6

Amós 8,4‐6.9‐12

Salmo 118(119)

Mateus 9,9‐13

7

Amós 9,11‐15

Salmo 84(85)

Mateus 9,14‐17

8

Ezequiel 2,2‐5

Salmo 122(123)

2Cor 12,7‐10

Celebração
de Corpus
Christi

Marcos 6,1‐6

9

Oseias 2,16.17‐18.21‐22

Salmo 144(145)

Mateus 9,18‐26

10

Oseias 8,4‐7.11‐13

Salmo 113B(115)

Mateus 9,32‐38

11

Oseias 10,1‐3.7‐8.12

Salmo 104(105)

Mateus 10,1‐7

12

Oseias 11,1‐4.8‐9

Salmo 79(80)

Mateus 10,7‐15

13

Oseias 14,2‐10

Salmo 50(51)

Mateus 10,16‐23

14

Isaías 6,1‐8

Salmo 92(93)

15

Amós 7,12‐15

Salmo 84(85)

16

Zacarias 2,14‐17

Lucas 1

Mateus 12,46‐50

17

Isaías 7,1‐9

Salmo 47(48)

Mateus 11,20‐24

Mateus 10,24‐33
Efésios 1,3‐14

Marcos 6,7‐13

18

Isaías 10,5‐7.13‐16

Salmo 93(94)

Mateus 11,25‐27

19

Isaías 26,7‐9.12.16‐19

Salmo 101(102)

Mateus 11,28‐30

20

Isaías 38,1‐6.21‐22.7‐8

Isaías 38

Mateus 12,1‐8

21

Miqueias 2,1‐5

Salmo 9B(10)

Mateus 12,14‐21

22

Jeremias 23,1‐6

Salmo 22(23)

23

Miqueias 6,1‐4.6‐8

Salmo 49(50)

Mateus 12,38‐42

24

Miqueias 7,14‐15.18‐20

Salmo 84(85)

Mateus 12,46‐50

25

2Cor 4,7‐15

Salmo 125(126)

Mateus 20,20‐28

26

Eclesiástico 44,1.10‐15

Salmo 131(132)

Mateus 13,16‐17

27

Jeremias 3,14‐17

Jeremias 31

Mateus 13,18‐23

28

Jeremias 7,1‐11

Salmo 83(84)

Mateus 13,24‐30

29

2 Reis 4,42‐44

Salmo 144(145)

30

Jeremias 13,1‐11

Deuteronômio 32

Mateus 13,31‐35

31

Jeremias 14,17‐22

Salmo 78(79)

Mateus 13,36‐43

Efésios 2,13‐18

Efésios 4,1‐6

Marcos 6,30‐34

João 6,1‐15

Pe. Dênis Nunes de Araújo
Administrador Paroquial

MENSAGEM
DO DÍZIMO
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“Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.” (Sl 118,29)

Curiosidades da Bíblia
 A primeira citação da redondeza da terra confirmava a ideia de Galileu, de um planeta esférico.

Bastava que os descobridores conhecessem a Bíblia. (Isaías 40,22)
 Davi, além de poeta, músico e cantor, foi o inventor de diversos instrumentos musicais. (Amós 6,5)
 O tio e a tia de Jesus se tornaram "crentes" na sua pregação antes de sua crucificação. (Lucas
24,13‐18, João 19,25)
 O nome "cristão" só aparece três vezes na Bíblia. (Atos 11,26, Atos 26,28 e I Pedro 4,16)
 A "Epístola da Alegria", a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão e as expressões de
alegria aparecem 21 vezes na epístola.
 O nome mais comprido e estranho de toda a Bíblia é Maersalalhasbas ‐ filho de Isaias. (Isaías 8,3‐4)
 Você sabia que a palavra fé é encontrada apenas quatro vezes no Antigo Testamento? (Hc 2,4; Jz
9,16, 9,19; e 1Sm 21,5)
 Você sabia que a palavra "DEUS" aparece 2.658 vezes no Antigo Testamento e 1.170 vezes no Novo
Testamento, num total de 3.828 vezes?
“Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória.” (1Cr 29,13)
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ACONTECIMENTOS
16 de junho
Bingo da Pastoral da Sobriedade

1 e 2 de junho
Encerramento da Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos

16 e 17 de junho
Seminário da Renovação Carismática
Católica

1º de julho
Missa em Ação de Graças pelos três
anos da Missa da Juventude, às 17h, na
Igreja Matriz de São Sebastião

2 e 3 de junho

17 de junho

Encontro de Noivos, na Casa de Retiros

 Encontro Setorial dos Ministros

2 de julho

E x t ra o rd i n á r i o s d a C o m u n h ã o
Eucarística
Celebração de Primeira Eucaristia na
Matriz de São Sebastião
Celebração da Vida na Comunidade
Santa Luzia
 Encontro de Espiritualidade da
Pastoral da Terceira Idade

Missa de Aniversário de Ordenação do

3 de junho
Pentecostes
Celebração de Primeira Eucaristia na
Capela Maria Imaculada
7 de junho
Corpus Christi ‐ Missa na Igreja Matriz
de São Sebastião, seguida de procissão
9 de junho
Feira da Pechincha promovida pelo
Projeto Crescendo em Fraternidade
Festa Junina da Pastoral da Criança, na
Comunidade Sagrada Família
Encontro da Pastoral na Universidade,
na Vila Elvira Dias
Renovação das Promessas do Batismo
na Capela Santo Expedito
10 de junho
Celebração de Primeira Eucaristia na
Capela Santo Expedito
12 de junho
Missa na PUC
13 de junho
Celebração de Primeira Eucaristia na
Comunidade Rural do Córrego Dantas
15 de junho
Missa do Sagrado Coração de Jesus, na
Capela Maria Imaculada
Renovação das Promessas do Batismo,
na Igreja Matriz São Sebastião

Padre Dênis, às 19:30h, na Igreja Matriz
de São Sebastião

7 de julho
Festa Julina de encerramento da

18 de junho
Missa da Mãe Rainha, celebrada pela
Paróquia São Sebastião, no Santuário
Fonte de Vida Nova
19 de junho
Missa de Santo Expedito
20 de junho
Celebração de Primeira Eucaristia na
Fazenda Cachoeirinha
23 de junho
Missa da Mãe Rainha na Igreja Matriz
de São Sebastião

Catequese na Comunidade Maria
Imaculada
12 a 22 de julho
Festa em louvor a São Sebastião
(missas todas as noites, seguida de
confraternização com leilão, bingo e
praça de alimentação)
21 de julho
Inscrições para a Catequese Infantil, às
9 e às 14h, no Salão de Festas
22 de julho
 Celebração da Vida, às 14h, na

Comunidade Santa Luzia
24 de junho
Celebração da Vida da Comunidade
Sagrada Família

28 de julho
Inscrições para a Catequese Infantil, às

9 e às 14h, no Salão de Festas
26 de junho
Terço da Comunidade, na Capela
Maria Imaculada
Missa na PUC

Missa da Mãe Rainha, às 19h, na Igreja

Matriz de São Sebastião

Passado e presente da comunidade reunida

Há muito tempo, a Festa de
São Sebastião já não acontece
mais no chão de terra batida e
sem cobertura. A alegria do povo
tomava conta da festa e envolvia
toda cidade nas animadíssimas
noites. Era década de 40,
barraquinhas, pescarias, pau de
sebo, correio elegante e
concorridos leilões de gado
compunham o cenário. A festa
surgiu com intuito de arrecadar
recursos para a construção da
Escola Paroquial São Sebastião.
Foguetes e o badalar do sino
avisavam que a festa ia começar!
O pacato bairro de Vila Cruz
era povoado por famílias
tradicionais que ajudavam no início da vida da comunidade
que se criava em torno da igreja de São Sebastião. As ruas
eram de terra e as poucas casas, mesmo na cidade, tinham
espaço reservado para bois, porcos e aves.
A festa surgiu por volta de 1948. Sabe‐se que os festejos
começaram junto com as atividades da paróquia, que era
comandada pelos americanos Padres Oblatos de Maria
Imaculada.
Apesar do dia do padroeiro ser comemorado em janeiro,
os festejos sempre foram realizados em julho ou em agosto,
dependendo do ano. No começo do ano costuma chover
muito e não havia área coberta, por isso se optava pelo
período de secas. Além disso, havia oportunidade de lucrar, já
que os quentões tornavam‐se um atrativo a mais para
espantar o intenso frio da época.
Por muitos anos, os padres estendiam a festa até o dia 15
de agosto, para comemorar também a assunção de Nossa
Senhora.
A festa era uma saudável disputa entre duas famílias: os
Rezende e os Maiochi. Durante a festa, a cada dia uma família

era responsável pelo leilão.
Além deles, outras famílias
também participavam, mas
eram eles que mais chamavam
atenção já que, durante o ano
todo, se dedicavam a preparar
prendas e criar animais que
seriam arrematados nos leilões.
Os festejos não aconteciam
somente ao lado da igreja, como
é hoje, mas em frente, na atual
Praça Pedro Afonso Junqueira,
que também era de propriedade
dos padres. Ali, eram montados
grandes currais, onde
aconteciam os leilões.
César Maiochi hoje está com
76 anos e por 30 se dedicou aos
leilões. Ele conta que guarda muitas lembranças boas naquela
época. “No começo a família inteira se envolvia com a festa. Eu
gritava os leilões e conseguia fazer sair todas as prendas do dia.
Gostava muito de fazer isso porque queria ajudar a igreja”,
destaca.
Maiochi diz que não havia competição entre as duas
tradicionais famílias já que todos queriam o mesmo: fazer uma
festa de sucesso e ajudar nas atividades da paróquia. E ele
recorda: “Não tinha ainda o salão como é hoje. Era um pátio
aberto e no lugar do leilão colocávamos uma tenda e as pessoas
se apertavam ali. Quando chovia aquilo tudo virava um barro
danado”, relembra.
Atualmente, César não consegue mais participar ativamente
dos leilões devido à idade e a um problema nas costas. Mesmo
assim, pelo menos um dia ainda ajuda na festa.
Atualmente o salão é coberto e a chuva não atrapalha mais. A
animação e união da comunidade de São Sebastião ainda são as
mesmas do saudoso passado, o que garante que teremos,
novamente, neste ano, uma grande festa em louvor ao nosso
padroeiro.

29 de julho
Celebração da Vida da Comunidade

27 de junho
Celebração de Primeira Eucaristia na
Fazenda Matão

Festa de São Sebastião

Sagrada Família, às 14h, o Salão de
Festas

Para receber notícias, cadastre seu email no site:

www.paroquiavilacruz.com.br
Curta a Paróquia no Facebook :

Paróquia São Sebastião - Poços de Caldas

Padre Dênis celebra aniversário de ordenação
No dia 2 de julho, Padre Dênis comemora seu primeiro
aniversário de ordenação. Para que toda comunidade
possa se reunir e rezar por nosso sacerdote, será
celebrada nesse dia uma missa. Não deixe de participar e
pedir que Deus abençoe ainda mais nosso padre para que
ele continue conduzindo a paróquia e suas ovelhas.
Padre Dênis Nunes de Araújo é de Monte Santo de
Minas. Desde pequeno sentiu o chamado de Deus para o
sacerdócio. Entrou para o seminário em 1994. Depois de
um tempo de discernimento, em 2 de julho de 2011, foi
ordenado presbítero pelas mãos de Dom José Lanza
Neto, na igreja São Francisco de Paulo, em Monte Santo.
A celebração de aniversário terá início às 19h30, na
igreja matriz da Paróquia São Sebastião.

Padre Dênis, durante celebração da Semana Santa

Rua Rio de Janeiro, 211 - Tel.: (35) 3721-0035
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“A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram.” (Sl 75,1)

“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” (1Ts 5,18)
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Paróquia celebra no Santuário da Mãe Rainha
Paróquia celebra no Santuário da Mãe Rainha
Na noite do dia 18 de junho, a Paróquia São Sebastião foi a
responsável pela celebração da missa no Santuário da Mãe
Rainha, em Poços de Caldas. Agentes do movimento, de
pastorais marianas e outros paroquianos estiveram
presentes e puderam participar de uma celebração
emocionante.
Mensalmente, essa celebração é realizada no Santuário e,
a cada mês, é conduzida por uma paróquia da cidade. Dois
ônibus levaram os paroquianos até o local.
Os participantes da celebração foram informados sobre a
peregrinação que a imagem original da Mãe Rainha,
carregada pelo missionário João Luiz Pozzobon, está fazendo
por todos os estados brasileiros. A visita da imagem pelas
cidades do Brasil faz parte da preparação para o centenário
do movimento, que será comemorado em 2014.
A imagem estará em Poços de Caldas no dia 5 de agosto,
quando acontecerá mais uma edição do encontro 'Um dia
com Maria', realizado anualmente no santuário local. Depois

disso, a imagem será levada ao Rio de Janeiro e continuará
percorrendo o país até que volte a seu local de origem, que é o
Santuário da Mãe Rainha em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Encontro reúne cerca de 800 Ministros
da Eucaristia em Poços de Caldas
Os Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarística (MECE) do Setor
Poços de Caldas participaram no
domingo, 17 de junho, de um encontro
de formação. O evento foi realizado na
quadra do Colégio Jesus, Maria, José, em
Poços de Caldas. Os ministros da
paróquia São Sebastião estiveram
presentes.
Cerca de 800 ministros participaram
dessa que foi a 11ª edição do encontro
de MECEs. O tema foi 'O Cristo que
acolhe no MECE que serve'. Padre
Reginaldo Silva foi quem falou sobre este
tema central.
A segunda pregação do dia foi 'O
rosto do Cristo nos crucificados de hoje,
ministrada pela Irmã Maria Angélica. O
padre Francisco Carlos Pereira falou o
sobre 'O caminho se faz caminhando
com Cristo e com o irmão'.
Houve ainda adoração ao Santíssimo Sacramento
conduzida pelo padre Valdenísio Justino Goulart. A missa
de encerramento foi celebrada pelo bispo Dom José
Lanza Neto e outros padres de Poços de Caldas.

CONHECENDO NOSSA COMUNIDADE

SETOR FAMÍLIAS ATUA HÁ TRÊS ANOS
O Setor Famílias foi criado na paróquia São Sebastião há
três anos e, desde então, vem se estruturando. O objetivo é
evangelizar junto às famílias, de forma a promover a
participação na vida comunitária da igreja.
O Setor é formado por grupos que já existiam na paróquia
que é a Pastoral dos Noivos, o de Casais de Segunda União e o
Encontro de Casais com Cristo (ECC). São três grupos com
funções diferentes, mas que giram em torno da família.
Atualmente, o setor é coordenado pelo casal Ronaldo
Marques e Lucinéia Cassiano Marques.
“É muito gratificante fazer parte desta grande família.
Procuramos levar sempre o melhor de nós, fazendo tudo com
amor e buscando sempre o exemplo e modelo que temos na
Sagrada Família de Nazaré. Acreditamos que o futuro da
Igreja passa pela família”, destaca a coordenadora.
PASTORAL DOS NOIVOS
Os agentes dessa pastoral são responsáveis pela
preparação dos casais que pretendem receber o Sacramento
do Matrimônio, através do evento denominado Encontro de
Noivos. “Eles também cuidam de toda papelada do
casamento e do cerimonial, ajudando o padre e orientando
padrinhos e noivos”, explica a coordenadora do Setor. Esta
pastoral já existe há 17 anos e, atualmente, é formada por dez
casais.

participar das atividades da Igreja Católica. Um encontro
reunindo esses casais já foi realizado na paróquia.
ENCONTRO DE CASAIS
O ECC é um serviço da Igreja em favor da evangelização das
famílias. Seu objetivo é construir o reino de Deus, a partir desta
instituição e da comunidade paroquial. São cinco casais
dirigentes que trabalham dando pistas para que os outros casais
se reencontrem com eles mesmos, com os filhos e com Cristo.
“O Encontro de Casais com Cristo é realizado uma vez no ano
e reúne uma média de 30 casais. Após o encontro, os casais
continuam se reunindo em círculos de estudo semanais.
Também acontecem reuniões de pós encontro com todos os
casais, buscando sempre o engajamento na paróquia”, destaca
Lucinéia.
Quem quiser participar de qualquer um dos grupos pode
procurar a coordenação do Setor Família. Os contatos estão no
menu Movimentos e Pastorais no site da paróquia na internet
(www.paroquiavilacruz.com.br).

SEGUNDA UNIÃO
O grupo de casais de segunda união, como o próprio
nome sugere, acolhe os casais em que um ou os dois já
tinham recebido antes o sacramento do matrimônio, e que,
tendo passado pela separação, uniram‐se a outra pessoa
num segundo casamento, mas que têm o desejo de viver e

O casal Ronaldo e Néia, coordenadores do Setor Famílias.

CATEQUESE
Mais uma etapa de formação foi concluída pela Catequese em nossa paróquia, com a celebração da Primeira Eucaristia de
24 crianças na Comunidade Rural do Córrego Dantas, 4 na Fazenda Cachoeirinha, 13 na Fazenda Matão, 25 na Comunidade
Maria Imaculada, 21 na Comunidade Santo Expedito, e 130 na Igreja Matriz de São Sebastião, e da Crisma de 150 jovens.

Participaram do encontro ministros de Palmeiral,
Bandeira do Sul, Campestre, Botelhos, Cabo Verde e Poços
de Caldas. O coordenador diocesano dos Ministros é o
Padre José Maria de Oliveira, da Paróquia São José, de
Botelhos.

Primeira Eucaristia na Igreja
Matriz de São Sebastião

Primeira Eucaristia na Comunidade
Rural Córrego Dantas

VILA CRUZ

Celebração da Crisma na Igreja Matriz

DISTRIBUIDORA DE LEITES,
DERIVADOS E FRIOS EM GERAL

VILA CRUZ COMÉRCIO DE LEITES E DERIVADOS LTDA.

Av. João Pinheiro, 6400 - Bortolan
TEL.: 35 3712-4705 - Poços de Caldas - MG
ANEXO AO POSTO MINEIRÃO - PRÓXIMO À DANONE
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“Perseverai em oração, velando nela com ação de graças.” (Cl 4,2)

VENDAS
FAX: 35.3714.1998
TEL: 35.3714.4000
CEL: 35.9146.9304
vilacruz@veloxmail.com.br

Rua Gama Cruz, 133-2
Vila Cruz - CEP 37701-411
Poços de Caldas - MG

“Louvar-te-ei, pois me escutas, e te fizeste a minha salvação.” (Sl 118,21)
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