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PLANTÃO DE
ATENDIMENTO

Exéquias, bençãos e visitas - Tarde
Pe. Evaldo

Atendimento - Tarde
Pe. José Wilker

Segunda-feira

Quarta-feira

Atendimento - Manhã/tarde
Pe. André

Assuntos paroquiais - Manhã
Pe. Zambom

Exéquias, bençãos e visitas - Tarde
Pe. José Wilker

Atendimento - Tarde
Pe. Evaldo

Quinta-feira

Exéquias, bençãos e visitas - Tarde
Pe. Evaldo

Sexta-feira

Exéquias, bençãos e visitas - Manhã
Pe. André

Atendimento - Manhã
Pe. José Wilker

Sábado

Pe. Ergo Dias Araújo, CSSR.

Tudo posso Naquele que me fortalece!
Secretaria Paroquial

(31) 3842-1091 / 98798-1843sao fabricianosebastiao .com.br

Se mantenha atualizado sobre nossa Paróquia, acesse nosso site e redes sociais.

Manhã: 8:30h às 11h
Tarde: 14:30h às 17h

Olá querido leitor! Seguimos com 
nossa edição online de nosso informati-
vo. Infelizmente ainda estamos com algu-
ma limitação financeira e de logística para 
a confecção do material impresso. Mas 
são novos tempos, e uma edição online 
não deixa nada a dever em questão de 
conteúdos e informação. Caso você 
passe por aqui, compartilhe com os ami-

gos nosso link e os incentive a acessar nosso site. 

Esse mês celebramos o mês missionário. As POM (Ponti-
fícias Obras Missionárias) são responsáveis a cada ano em 
organizar um mês de reflexão sobre a vida missionária da 
Igreja no Brasil e no mundo. Este ano o tema do mês missio-
nário é o seguinte – “A vida é missão”. E o lema é tirado do 
livro do profeta Isaías: “Eis me aqui, envia-me” (Is 6,8). O 
objetivo, segundo o Papa Francisco, é trazer ao cristão que a 
vida toda, e toda a vida, é sempre missionária. Cada gesto e 
palavra do cotidiano deve expressar nosso amor e adesão 
ao projeto de Jesus Cristo. Padre Wilker escreve sobre este 
tema e também teremos a apresentação da vocação da 
infância missionária de nossa paróquia com a coordenadora 
Sandra Bonine.

Outro assunto de destaque é a programação paroquial 
para o Tríduo e Festa de Nossa Senhora Aparecida. Teremos 
o tríduo nas duas comunidades dedicadas a Nossa Senhora 
Aparecida (Caladinho de Cima e Morada/Universitários) e 
também o tríduo na Co-Catedral. A programação completa 
você encontra nas páginas seguintes. Passe adiante essas 
informações!

Enfim, outubro sempre será mês especial, pois nele cele-
bramos a padroeira do Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida 
abençoe você e sua família, e sigamos unidos com Cristo, 
proclamando a Copiosa Redenção!

 

DISPONÍVEL NO

Padre Evaldo César de Souza / Vigário Paroquial

Atendimento - Manhã
Pe. Zambom

Atendimento - Tarde
Pe. Araújo

EDITORIAL



O  E AO  E ADÍZIMODÍZIMO
MISSÃO DA IGREJAMISSÃO DA IGREJA

O  E ADÍZIMO
MISSÃO DA IGREJA

A pastoral do dízimo é essencialmente uma dimensão missionária. O objetivo é 
promover a evangelização de cada pessoa e da sociedade. Tanto quanto às demais 
pastorais, esta deve ser meio de santicação do cristão batizado. Contudo, só o cristão 
consciente da sua fé e da sua pertença a uma comunidade de éis é um dizimista 
autêntico. 

O dízimo precisa ser uma experiência da fé da pessoa que se abre à solidariedade. 
Se pode dizer que ele se congura no que São Tiago diz na sua carta: “a fé se não tiver 
obras é morta em si mesma” (Tg 2,17). O ponto central da conscientização do dízimo é 
a “conversão” para partilha (Cf. 1Cor 16,1-2; 2Cor 9,1-15). Por isso, a dinâmica do 
dízimo é essencialmente comunitária. 

Para ser reconhecida como virtude cristã, o dízimo tem que ser expressão de amor 
e de liberdade interior. A dimensão missionária do dízimo precisa ser tratada como sinal 
de pertença eclesial. A vida do el que é discípulo de Cristo e, que, pelo seu batismo está 
consagrado e vinculado a Deus e a uma comunidade cristã se une completamente a 
todos os desaos econômicos, formativos, missionários e caritativos do Povo de Deus. 

O cristão que ama a Jesus Cristo e a sua Igreja, na pessoa de cada irmão, será um 
dizimista feliz e comprometido com o projeto do Reino de Deus. Portanto, para o que é 
do Senhor nós guardamos e consagramos a melhor parte. Este é o sentido missionário 
do dízimo. 

Equipe Pascom

Baseado no texto do
padre Matias Soares,
Rio Grande do Norte.
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Para nos ajudar a responde este chamado a Igreja traz neste ano o tema: “A vida é 
Missão”. Nos convidando a assumir a missão de defender a vida, desde a concepção 
até seu ocaso. Por isso segue-se também o lema: “Eis-me aqui. Envia-me!” (Is 6,8). 
Pedindo de todos nos disponibilidade para defendermos a vida em todas as 
circunstâncias que ela se apresenta a nós, principalmente nas realidades que exigem 
maior amor. 

Iniciamos, mas um mês em nossas vidas. Outubro é para a Igreja tempo de reetir 
nosso ser missionário. Todo batizado é um vocacionado de Deus com a missão de 
anunciar o “Reino de Deus”, a exemplo de Jesus Cristo. 

É fundamental reconhece que há caminhos que só pela fé podemos seguir. 
Mesmos quando a razão diz diferente, só cabe a Deus tomar de volta a vida que nos foi 
dada, e não ao homem. Muitas vezes com a desculpa de aliviar o sofrimento do outro 
queremos tomar o lugar de Deus e “dar o tiro de misericórdia”. Aprendamos com 
jesus: “Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10), 
vivamos esta missão. 

Padre José Wilker

Guedes Seguros

31 3846-7416 / 3841-298731 3846-7416 / 3841-298731 3846-7416 / 3841-2987

Outubro:
Mês
missionário
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A IAM (Infância e Adolescência Missionária) está há 19 anos presente na Paróquia 
São Sebastião. Essa Obra Pontifícia (ligada ao Papa) que tem como lema: “Crianças e 
adolescentes que ajudam e evangelizam crianças e adolescentes”. Com a presença de 
missionários leigos redentoristas na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro 
Morada do Vale, teve início um trabalho missionário voltado para o grupo infanto-
juvenil.

Em um encontro, no Recanto das Mangueiras, vimos que esse trabalho 
missionário com crianças já existia em nossa diocese e no mundo inteiro e tinha como 
nome IAM (Infância e Adolescência Missionária) e no ano de 2002, nascia ocialmente 
o primeiro grupo de IAM em nossa paróquia que foi contagiada pelo ardor missionário, 
alegria e protagonismo das crianças e adolescentes que encantava a todos com sua 
vibração e suas cores alegres, representando os cinco continentes.

A obra está presente em dez comunidades, contando aproximadamente com 150 
crianças e adolescentes. Faz parte do carisma da IAM o compromisso missionário, 
que é o agir e várias ações missionárias surgiram. Foram realizadas visitas em todas as 
comunidades de nossa Paróquia e em algumas cidades de nossa Diocese, onde 
anunciavam a Boa Nova.

Hoje os tempos são difíceis, mas a IAM com seu jeitinho, busca reinventar e 
manter vivo o ardor missionário. Celebramos a 8ª Jornada Nacional com o tema: “IAM 
Testemunhando a Vida em Missão, chamados mesmo em tempos de pandemia, a 
tornar Jesus Cristo conhecido e amado, de forma diferente, mas com muita alegria”. 
De todas as crianças e adolescentes do mundo... Sempre amigos! 

3846-28773846-28773846-2877

Psicologia
Denilson Oliveira
CRP - 04/54956

31.98815-6515

Psicologia Cognitiva Comportamental
Avaliação Neuropsicopedógica
Orientação Prossional

Atendimento em:
Cel. Fabriciano - Ipatinga - Timóteo

Escritório central
Rua Itajubá, 220 - Centro - Ipatinga - MG

(31) 3822-2235 ou 3821-8445

Sandra Bonine- Coordenadora Estadual da IAM

Infância e
Adolescência
Missionária



Dia 12 de outubro. Dia de festa. Dia de luz! O Brasil, nação de tradição católica, 
volta o olhar para sua padroeira, a senhora da Conceição Aparecida. Foi em 1717, nas 
águas do Rio Paraíba, que a imagem de Maria, quebrada, foi encontrada por três 
simples pescadores. Desde então o povo brasileiro nunca mais foi órfão: a imagem de 
Maria, símbolo do amor de Deus por nós, tornou-se ícone sagrado e venerado de norte 
a sul. Aparecida transparece o rosto do Brasil. 

Nesses mais de trezentos anos de história, incontáveis graças e milagres já 
foram alcançadas por intermédio da mãe de Jesus. Como repetindo a frase do 
evangelho, Maria, de seu nicho em Aparecida, ecoa nos ouvidos de 
cada el que por ela passa: “Fazei tudo o que o meu Filho Jesus lhe 
disser”. Maria sabe que o autor de toda graça é o Cristo, lho 
de Deus, e sabe também, que como mãe, consegue alcançar 
mais facilmente o coração do Filho e interceder por todos nós. 

Em Aparecida assistimos a vitória da fé sobre o ceticismo, 
a força da esperança contra o desespero, a certeza da alegria 
diante das mais tristes situações da vida. Ninguém passa por 
aqui sem levar uma dose extra de conança em Deus. Maria 
sabe plantar em nós o amor sagrado e verdadeiro às 
coisas do Céu. 

Senhora Aparecida, mãe e discípula de Jesus, 
que seu semblante amoroso me apresente seu lho, 
luz em nossa vida, e que em todos os momentos da 
vida eu saiba honrá-la e venerá-la com respeito e 
estima. Obrigado, Senhora Aparecida, pela 
presença em minha vida e por todo bem que 
realizas no coração do povo sofrido do Brasil, 
amém!

Nossa Senhora Aparecida,Nossa Senhora Aparecida,
Rainha do BrasilRainha do Brasil

Nossa Senhora Aparecida,
Rainha do Brasil

Padre Evaldo César de Souza / Vigário Paroquial



PROGRAMAÇÃO

Tríduo e festa deTríduo e festa de
Nossa Senhora AparecidaNossa Senhora Aparecida

Tríduo e festa de
Nossa Senhora Aparecida
“Com Maria, em família, revestir-se da Palavra”

CO-CATEDRAL

09 de outubro - Sexta-feira
Com Maria, sempre em êxodo missionário!

10 de outubro - Sábado
Com Maria, revestir-se de Jesus, Palavra Encarnada

11 de outubro - Domingo
Com Maria, ser el à Palavra de Deus, hoje e sempre!

15h00 – Celebração da Palavra - Caladinho de Cima
17h00 – Celebração da Palavra - Morada/Universitário
19h30 – Santa Missa

06h00 – Santo terço (somente NSA - Caladinho de Cima)
07h00 – Santa Missa Co-Catedral (transmissão pela Rádio Educadora)
08h30 – Santa Missa Solene - NSA Caladinho de Cima e Morada do Vale/Universitário
15h00 – Carreata* com N. S. Aparecida saindo do Caladinho de Cima, 

               passando pela N.S. Aparecida Morada do Vale e chegando na Co-Catedral
17h00 – Santo terço na Co-Catedral (Legião de Maria e Apostolado)

19h30 – Santa Missa Solene - NSA Caladinho e Morada/ Universitários
19h00 – Santa Missa Solene - Co-Catedral 

19h00 – Santa Missa

19h00 – Santa Missa

09h00 – Santa Missa tempo Comum
17h00 – Santa missa tempo Comum
19h30 – Santa Missa do Tríduo de NSA

1º DIA

2º DIA

3º DIA
NSA - Caladinho de Cima

NSA - Morada do Vale/Universitário

CO-CATEDRAL

CO-CATEDRAL NSA - Caladinho de Cima
NSA - Morada do Vale/Universitário

Dia 12 - Segunda-feira - Festa Solene de N. S. Aparecida

15h00 – Celebração da Palavra - Caladinho de Cima
17h00 – Celebração da Palavra - Morada/Universitário
19h30 – Santa Missa

07h00 – Santa Missa tempo Comum

15h00 – Celebração da Palavra - Caladinho de Cima
17h00 – Celebração da Palavra - Morada/Universitário
19h30 – Santa Missa

NSA - Caladinho de Cima
NSA - Morada do Vale/Universitário

* Conra o itinerário da carreata no www.saosebastiaofabriciano.com.br
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TRÍDUO E FESTA

09 A 12 DE OUTUBRO
Paróquia São Sebastião - Coronel Fabriciano


