
São Sebastião
Festa do padroeiro    2022

JHS190
anos

(1832 - 2022)

Recordar, celebrar e comprometer-se com a missão!
‘‘Transmita a outros o que ouviu de mim.’’ (2Tm 2,2)
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(2Tm 2,2)

190 anos: recordar, celebrar e 
comprometer-se com a missão!

“Transmita a outros o que ouviu de mim.” 

 ano de 2022 é muito especial para nossa 

OComunidade. Jubilosos iremos celebrar os 
190 anos de criação da Paróquia São 

Sebastião, a primaz de Ponte Nova. A festa deste ano é 
momento de louvar e agradecer ao Senhor Bom Deus, 
por intermédio de São Sebastião, por tantos homens e 
mulheres de fé que fizeram e fazem parte da nossa 
história. 

 São Sebastião, rogai por nós e por nossa Ponte 
Nova!

 Ponte Nova já com um núcleo de população em 
torno desmembrou-se da Freguesia de Furquim, e foi 
elevada à condição de Freguesia pelo decreto da 
regência trina de 14 de julho de 1832.  Furquim já era 
Paróquia em 1706. O primeiro vigário da freguesia de 
São Sebastião em Ponte Nova foi o Padre João José de 
Carvalho, natural de Antônio Pereira, comarca de 
Mariana. 

 Celebrar a caminhada de fé da Paróquia São 
Sebastião é celebrar os frutos colhidos ao longo de 
vários anos de bênçãos derramadas por Deus em terras 
ponte-novenses. Celebremos com fé, alegria e devoção 
a festa do glorioso mártir São Sebastião e roguemos 
para que ele continue nos livrando desta pandemia que 
nos abate.
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Dia 15 - Sábado

Dia 11 - Terça - Feira

Liturgia: Comunidades Pacheco, 
Dalvo Benfeito e Ribeirão

Dia 13 - Quinta - Feira

19:00 - Terço de São Sebastião 
19:30 -  Santa missa e novena
Liturgia: Paróquia Santíssima 
Trindade 

Liturgia: Comunidades Massangano 
e Santa Helena

Dia 14 - Sexta - Feira

Liturgia: Comunidades Fazenda da 
Serra e Santa Tereza

Dia 12 - Quarta - Feira

16:00 - Missa pelos doentes com 
unção dos enfermos

Liturgia: Comunidades Vau-Açu, 
Bom Fim, Dioguinho

07:00-  Missa e novena

Dia 16  - Domingo

Dia 19 - Quarta - Feira

19: 30 - Missa e novena
Liturgia: Comunidades Esplanada, 
Central e São Geraldo

Liturgia: Comunidades Primeiro de 
Maio e Sesmaria

Liturgia: Comunidades Sumaré, 
Rosário e Vila Alvarenga

10:00 - Missa com as crianças 

Liturgia: Comunidades Rio Acima, 
Copacabana e Morro Grande

07:00 -Missa e novena

19:00 -  Terço de São Sebastião 

Dia 18 - Terça - Feira

Dia 17 - Segunda - Feira

11 a 19 de janeiro de 2022
Novena Preparatória

   07:00 - Missa     19:00 - Terço de São Sebastião      19:30 - Missa e Novena

20 de janeiro - Dia festivo de São Sebastião

09:30 - Bênção dos animais e leilão
Liturgia: Paróquia São Pedro
08:00 -  Missa festiva

17:30 - Saída da procissão e na 
c h e g a d a  m i s s a  f e s t i v a  d e 
encerramento das festividades. 

12:00 - Bênção dos cavaleiros e 
amazonas
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4 - Neste ano, não haverá a tradicional partilha após as celebrações, 
uma vez que continuamos em estado de alerta por causa da pandemia 
do Covid-19.

Informações importantes:

2 - Durante as celebrações será distribuído um envelope para as 
pessoas que desejarem fazer sua doação. Informarmos que ninguém 
está autorizado a recolher dinheiro em nome da Paróquia.

1 - A Igreja Matriz poderá acolher todos os fiéis que desejarem 
participar das celebrações, desde que estes estejam utilizando 
corretamente a máscara e higienizado as mãos com álcool em gel na 
entrada. Traga também o seu próprio kit de higienização. 

3 - Como gesto concreto, durante as celebrações, serão arrecadados 
alimentos para confecções de cestas básicas. Cada um é convidado a 
participar doando algum item que será oferecido posteriormente a 
uma família.

Conselho Paroquial de Pastoral

Pe. Leandro Marcos Costa
Pároco

Vigário Paroquial
Pe. Marcelo de Castro Valadão


