Comunidade São Sebastião
Bandeirantes
A comunidade São Sebastião e Santa Teresa está sediada no distrito de Bandeirantes, a
aproximadamente 10km de Mariana. A localidade surgiu desde o início do século
XVIII, quando os primeiros sertanistas, seguindo o curso do ribeirão do Carmo, foram
buscar também nessas paragens a riqueza provinda do ouro, escondido no fundo das
águas.
O garimpo trouxe poder e status social a alguns poucos bandeirantes, ao lado de muito
labor e sofrimento para mulheres e homens escravos. Entre os potentados locais,
destaca-se o nome de Sebastião Fagundes Varela, um dos fundadores do arraial. A
exploração mineral fazia-se acompanhar pela devoção religiosa, ocorrendo, na época, a
edificação de duas ermidas, dedicadas a São Sebastião e a Santa Teresa.
De acordo com estudos, São Sebastião é cultuado pela Igreja Católica desde tempos
remotos, sua santidade já era relatada desde o século IV. A secular capela dedicada ao
santo, na comunidade, inicialmente pertencia à freguesia de Furquim, criada pela
diocese do Rio de Janeiro em 1706, quando o Arraial do Carmo nem sequer fora ainda
elevado à condição de Vila. Assim ao longo do tempo, a devoção a São Sebastião
tornou-se um dos marcos identitários da comunidade católica de Bandeirantes.
Outra centenária capela da comunidade, a Capela de Santa Teresa de Ávila, foi erguida
ainda na primeira metade do século XVIII, de forma similar à capela dedicada a São
Sebastião.

Estudos revelam que a devoção à Santa Teresa chegou à América

Portuguesa por meio da catequese promovida, sobretudo, por frades carmelitas e
franciscanos, além de jesuítas.
Atualmente, a atuação pastoral na Comunidade de São Sebastião e Santa Teresa se
organiza em diferentes pastorais e movimentos, que atuam na catequese, liturgia,
batismo, grupos de orações, dízimo entre outros serviços da igreja.

Um marco

referencial para os moradores do distrito é a festa de São Sebastião que é promovida
todos os anos no mês de janeiro, a novena e o dia festivo em honra ao padroeiro(20/01),
são concluídos com a procissão luminosa, abrilhantada pela banda de música da

localidade, e no congraçamento possibilitado pela festa, reforçando os laços de união e
de solidariedade da comunidade.
Mas também, em vários outros momentos os fiéis se unem, numa expressiva
demonstração de fé, seja nas celebrações eucarísticas, rezas do terço, Semana Santa, ou
em outros momentos de oração e espiritualidade. A comunidade católica realiza
também, todos os anos no mês de outubro, a festa em honra a Santa Teresa (15/10), que
consta, inclusive, no calendário de eventos culturais do Município de Mariana.
Dessa forma, com religiosidade e simplicidade, a Comunidade São Sebastião e Santa
Teresa vai amadurecendo na fé, pois vive com a certeza de poder sempre contar com a
intercessão dos santos padroeiros.
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