7º dia da novena

18

Os leigos são anunciadores das ações amorosas
de Jesus, o Filho de Deus.

Jan
quinta-feira

19h30 - Participação especial: Pastoral do Dízimo e
Comunidades São Mateus e São Lucas, São José.

Após a missa: barraquinhas e show

NOTAS

- De acordo com as normas da Arquidiocese de Mariana, estão proibidas
as queimas de fogos e espetáculos pirotécnicos promovidos pela igreja
durante as festividades do padroeiro;
- De acordo com as normas da Arquidiocese e Mariana, fica proibida a
comercialização e distribuição de bebidas alcóolicas por parte da igreja
durante as festividades do padroeiro;

59ª FESTA DE
SÃO SEBASTIÃO

8º dia da novena

19
Jan
sexta-feira

Leigos: comunidade de discípulos que vivem a
comunhão na missão.
19h30 - Participação especial: COMIPA, IAM, Pastoral
Carcerária,’’Pelas estrada do mundo’’, Comunidades São
Miguel, Nossa Senhora das Graças (Marzagão) e Nossa
Senhora da Conceição (Esperança).
Após a missa: barraquinhas e show

9º dia da novena (dia de São Sebastião)

20
Jan
sábado

Do encontro pessoal com Jesus é que brota
a vocação laical.
19h30 - Participação especial: itabiritenses ausentes.
Comunidades N. Sra. Nazaré, N.Sra. Bonsucesso, Santo
Expedito e São Gonçalo do Monte.
Após a missa: barraquinha e show

DOMINGO FESTIVO

21
Jan
domingo

“A exemplo de São Sebastião e dos discípulos de Jesus,
os leigos são chamados por Deus para desempenharem
uma missão na igreja e no mundo.”
7h00 - Missa festiva na matriz
10h00 - Missa festiva na matriz
11h30 - Leilão de São Sebastião
12h00 - Almoço festivo e confraternização ao lado da matriz
17h30 - Concentração na praça 1º de maio. Saída da
procissão às 18h00, com participação especial da Polícia
Militar. Trajeto da procissão: Av. Queiróz Júnior, Rua e Pça
Dr. Guilherme e Rua João Pessoa. Na chegada, missa solene
de encerramento das festividades.
Após a missa: barraquinha e show

HOMENAGENS ESPECIAIS

09 a 21 de Janeiro de 2018

- Aos cristãos leigos e leigas falecidos que atuaram em nossa Paróquia;
- Aos cristãos leigos e leigas que atualmente se dedicam aos movimentos,
pastorais, associações e trabalhos sociais na nossa Paróquia;
- A Dom Barroso pelos 60 anos de vida sacerdotal;
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PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
ITABIRITO - MG

NOVENA NA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO
Com intenso júbilo e espírito de gratidão, celebramos em nossa

1º dia da novena

Paróquia o ANO DO LAICATO. Queremos aproveitar a festa do
nosso padroeiro para agradecer a Deus por todo o serviço
generoso desenvolvido pelos leigos e leigas da nossa Paróquia
nas diversas pastorais, nos movimentos, nas associações e,

12
Jan
sexta-feira

principalmente, pelo testemunho de fé que dão na família, no
ambiente de trabalho, de lazer e de convivência em geral. Que

19h30 - Participação especial: Catequese infantil e de
adultos, crisma, Pastoral do Batismo, Comunidades Santa
Edwiges e São Judas Tadeu.
Após a missa: barraquinhas e show

Leigo no mundo: sinal do noivo que está no meio da
humanidade.

15
Jan
segunda-feira

O leigo deve ser na igreja e no mundo sinal de Jesus
que acolhe e perdoa.

assumem de verdade a sua vocação laical.

13

TRÍDUO NAS COMUNIDADES DA PARÓQUIA – 19h30

Tema: Identidade e vocação dos leigos

terça-feira

Missão do leigo: testemunhar em primeiro lugar
o amor de Deus

18h30 - Homenagem especial dos motociclistas e ciclistas
(saída da VDL em direção à Matriz de São Sebastião).
19h30 - Missa da novena
Participação especial: Pastoral da Criança e do Menor,
Comunidades Nossa Senhora da Conceição (Acuruí) e
Nossa Senhora Aparecida (Portões, Meu Sítio / Pe.
Adelmo).
Após a missa: barraquinhas e show

16
Jan
terça-feira

Jan

Tema: Espiritualidade dos leigos

quarta-feira

14
Jan
domingo

11
Jan
quinta-feira

Tema: Missão dos leigos

09h00 - Cavalgada saindo do largo dos imigrantes em
direção do salão comunitário do Córrego do Bação.
(homenagem dos cavaleiros a São Sebastião).
19h30 - Missa da novena
Participação especial: EAC, EJC, Coroinhas, Ministros
Extraordinários da Eucaristia, Irmandade do Santíssimo,
Apostolado da Oração, Pastoral da Saúde, Fé e Luz, Amor
Exigente, Legião de Maria e Comunidade de Nossa
Senhora de Lourdes, Santa Clara e Santa Tereza.
Após a missa: barraquinha e show

19h30 - Participação especial: Pastoral Familiar, Terço
dos Homens, CVX, Oficina de oração e Vida,
Comunidades Nosso Senhora Aparecida (Bela Vista) e
Santo Agostinho (Botas).
Convidados Especiais: Paroquianos de Nossa Senhora da
Boa Viagem.
Após a missa: barraquinhas e show

3º dia da novena
Origem da vocação laical: ir até Jesus e permanecer
com Ele.

10

19h30 - Participação especial: RCC (grupos de oração),
Cursilhistas, Comunidades São Paulo Apóstolo e Nossa
Senhora da Conceição (Inconfidentes).

5º dia da novena

Jan
sábado

Jan

Vocação laical: Vencer a paralisia do comodismo por
uma fé madura.

2º dia da novena

Reino de Deus, possa interceder por todos (as) aqueles (as) que

09

4º dia da novena

Após a missa: barraquinhas e show

São Sebastião, que foi um leigo (soldado) comprometido com o

PROGRAMAÇÃO

NOVENA NA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO

6º dia da novena
Leigo: promotor da inclusão de todos que se sentem
excluídos.

17
Jan
quarta-feira

19h30 - Participação especial: AOSPASSI, Pastoral de rua,
APAC, Ascender, Grupos de Reflexão, Vicentinos, CVX,
Fraternidade “O Caminho” (Juventude, Resgata-me) e
Comunidades de Santa Efigênia, São Geraldo e Santa
Luzia (Pe. Eustáquio).
Após a missa: barraquinhas e show

