Oração a São Sebastião
São Sebastião, nosso protetor e exemplo de fé
inabalável, intercedei a Deus por nós para que sejamos
capazes de testemunhar a verdade como autênticos
cristãos.
Intrépido soldado de Cristo, cuja profissão de fé foi
demonstrada não somente com palavras, mas com o
heroísmo do martírio, ajudai-nos a viver com
determinação a fé cristã assumida no nosso batismo.
Fiel imitador dos apóstolos, que a tudo renunciastes para
ganhar a Cristo, ajudai-nos a renunciar ao mal para que
contigo possamos alcançar a glória do céu.
Amém!

Oração inicial (para todos os dias)

Animador – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Animador – Bendito seja Deus que, em seu misericordioso
amor, nos deu São Sebastião como padroeiro.
Todos – São Sebastião, por meio de um testemunho vivo,
amou a Deus e aos irmãos até o martírio.
Animador – São Sebastião seguiu Jesus Cristo na prática do
bem, na ajuda ao próximo e na defesa da fé diante das
perseguições. Agiu com misericórdia e trabalhou pela
conversão do próximo.
Todos – São Sebastião ajudou as pessoas e praticou o bem.
Animador – Rezemos juntos:
Todos – Pai de misericórdia, através da vida, dos
sofrimentos e da morte dos Santos Mártires, nos dais novas
provas da verdade de nossa fé e nos ensinais a não valorizar
o mundo, com suas honras, prazeres e bens. Desejando
celebrar dignamente a festa do nosso padroeiro, o glorioso
mártir São Sebastião, reunimo-nos para realizar esta novena.
A Vós, Deus de Amor, humildemente recorremos, Vós que
sois o princípio e o autor de todo o bem e de todo o bom
pensamento, a fim de que pela intercessão do querido São
Sebastiao, consigamos a graça de permanecer firmes na
nossa santa fé católica e de morrer para as coisas da terra.
Profundamente arrependidos, pedimos perdão das ofensas
que contra vós temos feito, com o firme propósito de imitar o
modelo do glorioso mártir São Sebastião, vivendo como bons
soldados de Cristo, sendo promotores da misericórdia divina.
Assim seja.

1º ENCONTRO
SEBASTIÃO, VERDADEIRO ADORADOR VIVO DE DEUS
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a esta celebração em
louvor a São Sebastião, nosso padroeiro. Nestes dias, a figura
deste mártir nos ajudará a rezar e refletir.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Espírito de Deus vem e fica aqui (ou
outro à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Sal 39, 2-6a).
Leitor 1 – “Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se
inclinou para mim, ouviu meus brados. Tirou-me de uma fossa
mortal, de um charco de lodo; assentou-me os pés numa rocha,
firmou os meus passos; pôs-me nos lábios um novo cântico, um
hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e
prestarão homenagem a Deus, e confiarão no Senhor. Feliz o
homem que pôs sua esperança no Senhor, e não segue os
idólatras nem os apóstatas. Senhor, meu Deus, são
maravilhosas as vossas inumeráveis obras e ninguém vos
assemelha nos desígnios para conosco”. Palavra do Senhor!
Todos – Graças a Deus!

Comentário
Animador – Para nossa vida vemos a espera que temos em
Deus e até mesmo Davi ficou ansioso. Quantas vezes não
ficamos ansiosos esperando em Deus? Olhando para o salmo
vemos que o Senhor se inclina para nós e olha com compaixão
a oração do justo.
Leitor 1 – É a demonstração do que podemos alcançar através
do poder da fé. Neste Salmo exultamos a ideia da bondade de
Deus e do pensamento de que vale a pena esperar.
Percebemos a importância de entender a vontade Divina e tudo
que acontecerá em nosso caminho.
Leitor 2 – Davi mostra a dificuldade pela qual ele estava
passando e o seu estado de espírito, onde se compara imerso
em lodo, que foi de onde Deus o tirou e o salvou, o mostrando
o verdadeiro caminho. Ele diz que isto só foi possível pois ele
não perdeu a fé de que algo bom viria do seu amor ao Senhor.
Leitor 3 – O Senhor fica feliz quando seus filhos vêm a Ele de
coração, com louvor e reconhecimento por Seu amor, não são
necessárias oferendas e sim só o mais sincero desejo,
confiança e gratidão por tudo que Ele fez por nós.
Reflexão e Partilha
Animador – Deus, nosso Pai, nos dá muitas provas de amor.
Quais sinais do amor de Deus encontramos na vida de nossas
famílias e na caminhada de nossa Paróquia?
- O que, às vezes, nos afasta deste amor e nos impede de nos
sentirmos filhos?
(Tempo para partilhar)

O exemplo de São Sebastião
Animador – São Sebastião, testemunho de fé. Ao iniciar hoje
os festejos deste glorioso Santo, coloque-nos diante dele como
um exemplo vivíssimo de fé. Ele foi cristão nos tempos do
Imperador Diocleciano em Roma. Viveu em tempos de
perseguição. Muitos foram presos, degredados e mortos, em
Roma, por causa de Jesus Cristo. São Sebastião era Capitão
da Guarda do Imperador.
Leitor 1 – Naqueles tempos não era fácil ser cristão, declararse assim era assinar a sua condenação à morte. Ele fora criado
por uma mãe temente a Deus, na religião cristã; soube
permanecer firme na fé e dar sua vida por ela. Um mártir é
sempre uma testemunha, e seu exemplo é a afirmação de fé
perante as pessoas.
Dezena de São Sebastião
Animador – Muitas vezes diante das dificuldades, sentimos
que Deus está distante de nós e nos afundamos na tristeza.
Peçamos a São Sebastião que nos ajude a permanecermos
firmes na fé e na certeza de amarmos e de sermos amados por
Deus.
Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.
Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.

Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.
Todos – Ó glorioso Santo, que nos legais tão belo exemplo de
coragem e caridade, nós vos pedimos que nos alcanceis de
Deus o amparo para os pobres e marginalizados, e, para todos
os cristãos, particularmente para nós que vos reverenciamos
nesta novena, a graça do andor na caridade e da comiseração
para com os sofredores.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

2º ENCONTRO
O BATISMO DE SEBASTIÃO
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a esta celebração.
Com São Sebastião queremos expressar o nosso amor pelo
Cristo.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Atos 1, 5.7-8).
Leitor 1 – “Porque, na verdade, João batizou com água, mas
vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois
destes dias. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre
vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”. Palavra do
Senhor!
Todos – Graças a Deus!
Comentário
Leitor 1 – Sereis batizados com o Espírito Santo. Não se refere
à conversão, porque os discípulos já eram convertidos. Não se
refere ao batismo nas águas, porque os discípulos já eram

batizados. Também não se refere a possuir o Espírito Santo,
porque os discípulos já tinham o Espírito Santo.
Leitor 2 – Se refere, obviamente, ao dom de línguas que os
discípulos receberiam dentro de poucos dias, o que se cumpriu
em At.2:1-4. Esta é uma das provas mais fortes de que o
batismo com o Espírito Santo se refere não ao momento do
novo nascimento, mas sim ao momento em que os dons
espirituais passam a ser liberados sobre o já convertido.
Reflexão e Partilha
Animador – Pelo batismo, também nos tornamos soldados de
Cristo. Pelo dom do Espírito Santo, somos chamados a ser
testemunhas do amor e do perdão.
É fácil anunciar o amor no mundo de hoje?
- Quais dificuldades encontramos?
- O que, às vezes, nos afasta deste amor e nos impede de nos
sentirmos filhos?
(Tempo para partilhar)
O exemplo de São Sebastião
Leitor 1 – Ainda jovem, abraçou a carreira militar. Devido à sua
integridade de caráter e à sua intrepidez, conquistou logo as
boas graças dos imperadores Diocleciano e Maximiano, que lhe
deram cargos de confiança, chegando a ser comandante da
guarda imperial.
Leitor 2 – Mesmo conhecendo melhor que todos o risco que ia
correr, Sebastião pediu para ser admitido como cristão. Passou
pelo catecumenato, foi instruído sobre os compromissos de fé.

Leitor 3 – Mas um pensamento perturbava-lhe a mente: como
trabalhar num ambiente pagão, arriscando-se a trair o seu
batismo? Qual será minha conduta como soldado cristão no
meio de colegas pagãos? Até quando serei um fiel soldado do
imperador, sem trair minha fé?
Leitor 1 – Naquela ocasião, dona Mariana, sua mãe, que tinha
como preocupação despertar no filho um grande amor pelo
Cristo, o tranquilizou com as palavras de Jesus:
Leitor 2 – “Não vos preocupeis em saber como falar nem o que
dizer... Não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai
falará em vós...” (Mt 10,20).
Leitor 3 – E assim chegou o dia feliz do batismo de Sebastião.
A cerimônia transcorreu quase às ocultas, porque era proibido
aos cristãos realizar qualquer culto público. Mas sentia-se feliz.
Além de soldado do imperador, Sebastião tornou-se um
soldado de Cristo.
Dezena de São Sebastião
Animador – Hoje não corremos risco por sermos cristãos.
Entretanto, muita gente renegava a fé do seu batismo.
Peçamos a Deus, pela intercessão do glorioso São Sebastião,
que nossa fé seja robustecida. Que tenhamos coragem de
professa-la em todas as circunstâncias e de jamais renegá-la
por nenhum motivo.
Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.

Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.
Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Todos – Ó glorioso mártir, São Sebastião, que para vos
conservar fiel à fé do vosso batismo, enfrentastes a mais cruel
perseguição e derramastes vosso sangue, alcançai-nos a graça
de permanecermos fieis às promessas do nosso batismo e que
nunca nos acovardemos em professar a nossa fé.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

3º ENCONTRO
ZELO MISSIONÁRIO DE SEBASTIÃO
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a este encontro. Com
São Sebastião queremos ser missionários de Cristo.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Atos 13, 47-49)
Leitor 1 – “Porque o Senhor assim no-lo mandou: Eu te
estabeleci para seres luz das nações, e levares a salvação até
os confins da terra” (Isa 49,6). Essas palavras encheram de
alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos
os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de
fé. “Divulgava-se, assim, a palavra do Senhor por toda a
região”. Palavra do Senhor!
Todos – Graças a Deus!
Comentário
Animador – Assim, como Paulo, era São Sebastião em seus
excessos de zelo apostólico. Ele se desdobrava e se
multiplicava. Mesmo prevendo uma morte trágica, procurava
ser útil a qualquer momento e a qualquer pessoa.

Leitor 1 – O plano de Deus é que o Evangelho seja pregado ao
mundo todo, a todas as nações, a todas as tribos, a qualquer
pessoa que seja humano, o Evangelho o alcançará de uma
forma ou de outro. Deus sempre dá um jeito de o Evangelho
chegar a todos.
Leitor 2 – Para que o reino de Deus aconteça, é necessário
que o Evangelho seja pregado ao mundo todo, por isso que, o
Senhor designou milhares de homens para pregar o Evangelho.
Leitor 3 – E Deus continua chamando homens e mulheres para
continuarem a pregação do Evangelho para o planeta Terra.
Por isso que o Senhor nos chamou a nós: para levarmos a
mensagem da salvação e da vida eterna, para o mundo todo.
Reflexão e Partilha
Animador – Jesus nos chama a anunciar seu Evangelho, como
temos respondido? Temos sido anunciadores? O que podemos
fazer para anunciar a mais irmãos?
(Tempo para refletir)
O exemplo de São Sebastião
Animador – Logo após o batismo, Sebastião entregou-se de
corpo e alma a serviço de seus irmãos. Usando de seus
privilégios de oficial do exército, visitava os cristãos prisioneiros,
sepultava os mártires, assistia os enfermos.
Leitor 1 – Visitou diversas vezes os jovens Marcos e Marcelino,
recolhidos numa prisão secreta, e os animou a permanecerem
fiéis ao seu batismo.
Leitor 2 – No tempo em que viveu na corte do imperador, como
oficial e comandante da guarda, São Sebastião cuidava, sem

que o imperador soubesse, dos cristãos que eram perseguidos,
presos e maltratados. São Sebastião não era medroso, mas
prudente. Através de gestos e palavras, nosso padroeiro
fortalecia o coração dos irmãos e irmãs, mesmo diante de
perseguição. Este é um grande exemplo de amor aos irmãos.
Cremos que o amor, o amor prático e visível, compassivo e
misericordioso que Jesus nos ensinou, esse amor continua a
ser a medida, o teste, de nossa vida de fé e do verdadeiro
sentido da vida. Tornar o amor de Deus visível é o primeiro traço
profético da missionariedade.
Leitor 3 – Certo dia, ao sair desta prisão, deu de frente com a
patrulha militar que rondava as ruas. Naquela mesma noite o
imperador ficou sabendo de tudo: Sebastião estivera numa
prisão secreta onde ninguém podia entrar. Seus dias de vida
estavam contados.
Dezena de São Sebastião
Animador – Ser missionário é viver a vocação cristã. É viver,
em todos os lugares, os valores evangélicos. É fazer a Igreja
viva e presente, viver o estado de vida de cada um no Espírito
Santo, viver a própria profissão como caminho de santificação
e lugar de missão. Peçamos a São Sebastião que nos ensine a
sermos mais missionários.
Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.
Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.

Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.
Todos – Ó glorioso mártir São Sebastião, que fostes um
apaixonado pelo Evangelho de Cristo Jesus e um batalhador da
fé, suscitai na nossa paróquia zelosos missionários do Reino de
Deus, para que Cristo seja mais bem conhecido e amado.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

4º ENCONTRO
SÃO SEBASTIÃO: FORTALEZA EM DEUS
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a esta celebração em
louvor a São Sebastião, nosso padroeiro. Por sua intercessão,
queremos nos tornar cristãos mais autênticos.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador– Vamos ouvir a Palavra de Deus (Sl 17,2-4.29-31)
Leitor 1 – “Eu vos amo, Senhor, minha força! O Senhor é o meu
rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha
rocha, onde encontro o meu refúgio, meu escudo, força de
minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digno de
todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Senhor, sois vós que
fazeis brilhar o meu farol, sois vós que dissipais as minhas
trevas. Convosco afrontarei batalhões, com meu Deus
escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a
palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele
se refugiam”. Palavra da Salvação!
Todos – Glória a vós, Senhor!

Comentário
Animador – Esta leitura nos fala de um Deus extremamente
ativo no céu e de um homem de coração inteiro e fervoroso aqui
na terra para executar a vontade e a obra de Deus.
Leitor 1 – Davi reconhece que tudo no que se tornou, é fruto
da intervenção e do amor de Deus. Por isso, ele diz
claramente: “Eu te amo, ó Senhor, minha força”. A sua força
vinha de Deus.
Leitor 2 – Ele nos mostra que o Senhor Deus responde ao ser
humano. Não é que Deus ame mais um do que o outro, tratase de relacionamento. Acontece o mesmo conosco. Há
diferentes níveis de relacionamentos em nossas vidas.
Leitor 3 – Davi não deixa dúvida sobre sua fé e confiança em
Deus. Ele declara seu amor para com Deus e sua dependência
como um homem que encontra refúgio no Senhor, descrevendo
Deus com adjetivos que demonstram sua força a capacidade
de proteger: rocha, cidadela, libertador, rochedo, escudo e
baluarte. O salmista invoca o Senhor porque este é digno de
louvor.
Reflexão e Partilha
Animador – Como Davi, somos chamados a proclamar que
Jesus é o Cristo, nosso Salvador. A exemplo de São Sebastião,
como podemos demonstrar que Jesus está no centro de nossas
vidas?
(Tempo para partilhar)

O exemplo de São Sebastião
Animador – São Sebastião, militar, de rígida têmpera,
aprimorada formação, tinha caráter forte, varonil. Distinguia-se
pela coragem e fortaleza de ânimo com que servia à autoridade
imperial.
Leitor 1 – Soldado do imperador, mudou-se em soldado de
Cristo. E ele colocou a serviço do Reino de Deus sua alma
varonil e destemida. Foi com mesma coragem e fortaleza com
que servia antes a seu senhor temporal, que Sebastião, depois,
a ele resistiu, quando ameaçado de morte por causa das
práticas e convicções religiosas.
Leitor 2 – Nosso padroeiro transmitiu essa fortaleza do Espírito
a muitos dos cristãos condenados, animando-os com palavras
de Fé.
Leitor 3 – Uma das características do cristão é o viver o
heroísmo. Não, é claro, o heroísmo das armas que destroem e
matam. O heroísmo cristão é o heroísmo da misericórdia. São
Sebastião nos mostra que a fé é exigente e profética, mas
também terna e compassiva.
Dezena de São Sebastião
Animador – Hoje somos chamados seguir o mesmo caminho
de São Sebastião. É verdade que o mundo mudou muito. No
entanto, o Senhor continua a nos chamar e nossa resposta se
dá através da fidelidade criativa manifestada nas pequenas
histórias quotidianas, “Gente simples, fazendo coisas
pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças
extraordinários”.

Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.
Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.
Na conta da Ave-Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.
Todos – Ó glorioso mártir São Sebastião, que fostes exemplo
de firmeza e de coragem, incansável em trazer novos irmãos à
fé em Jesus, em animar e encorajar os cristãos vacilantes,
sustentai a nossa fé nos momentos de dúvida e tentação.
Alcançai-nos a graça de nunca renegarmos a fé de servirmos
somente a Ele, nosso Deus e Senhor.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

5º ENCONTRO
A RESPOSTA DE SEBASTIÃO
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a este encontro. Com
São Sebastião, queremos ser Igreja Viva.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Isa 43, 1-5b).
Leitor 1 – “E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou,
Jacó, e te formou, Israel: Nada temas, pois eu te resgato, eu te
chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água,
estarei contigo. E os rios não te submergirão; se caminhares
pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois
eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu salvador. Dou
o Egito por teu resgate, à Etiópia e Sabá em compensação.
Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te
amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica
tranquilo, pois estou contigo”. Palavra da Salvação!
Todos – Glória a vós, Senhor!
Comentário
Animador – O Senhor Deus reforça a promessa de que está
com o seu povo, nas mais diferentes situações. Aflições, dores,

angústias, sensação de morte, enfim, por todas elas a
promessas é nunca nos abandonará.
Leitor 1 – O povo é obra de Deus, criado por Ele, com a
finalidade de glorificar Seu nome. Ele o criou e não só isso, a
ênfase é na formação de um povo de forma especial, e por mais
distante que este povo esteja o Senhor está presente, e Ele não
abandonará a obra das suas próprias mãos.
Leitor 2 – Deus se preocupa com os seus, e oferece sempre o
seu braço forte, isto é, o seu poder para proteger os seus filhos,
aqueles que são d’Ele.
Leitor 3 – Há um grande compromisso, há um
comprometimento, há uma fidelidade, há um prazer mútuo
nesta convivência entre Deus e seu povo, e o mais importante,
é que não é por um dia, ou dois, esta relação é para toda
eternidade.

Reflexão e Partilha
Animador – No mundo de hoje, é fácil viver os valores cristãos?
- O que estou oferecendo à minha comunidade para que ela
seja uma Igreja Viva?
(Tempo para partilhar)

O exemplo de São Sebastião
Animador – São Sebastião testemunha a coragem de muitos
cristãos que, mesmo com suplícios terríveis, derramaram o
sangue por Jesus. Nosso padroeiro transmitiu essa fortaleza do

Espírito a muitos dos cristãos condenados, animando-os com
palavras de Fé. No entanto, outro soldado contou ao imperador
que Sebastião era cristão e que socorria os perseguidos e
condenados. O imperador considerou isso uma traição.
Leitor 1 – Questionou Sebastião, que respondeu não poder
prestar melhor serviço ao Estado e ao imperador do que
adorando ao verdadeiro Deus. Sebastião considerava que seu
compromisso maior era com Cristo, seu Rei e Senhor. Por isso,
não pensou duas vezes em renunciar às perspectivas de uma
gloriosa carreira militar, para sacrificar sua vida pela fé que
professava.
Leitor 2 – Dias depois, o imperador foi visitar seu fiel guardacostas no cárcere. Tentou, com todos os argumentos, fazê-lo
renunciar à sua fé. Prometeu reintegrá-lo em todos os seus
cargos, dar-lhe nova promoção, fazer-lhe novas propostas, com
esta única condição: “Aderir à religião do império”.
Leitor 3 – A resposta foi uma só: “Não posso renegar meu
Mestre e Senhor Jesus Cristo”. Suas próprias palavras o
condenam.
Dezena de São Sebastião
Animador – Glorioso São Sebastião, que sofrestes com alegria
os sofrimentos da injusta perseguição, olhai para as pessoas
que, em qualquer parte do mundo, padecem injustiças, por
todos que são perseguidos e impedidos de viver sua fé.
Na conta do Pai Nosso
Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do peso
da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.

Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.
Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.
Todos – Valoroso e forte mártir, que não temeste a ameaça dos
poderosos, mas confessastes valentemente a fé cristã nos
momentos de perseguição; alcançai-nos do Espírito Santo o
dom de fortaleza para resistimos ao mal e perseverarmos fiéis
até à morte. Fazei de nós cristãos autênticos e destemidos,
verdadeiros soldados do exército do grande e único Rei.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

6º ENCONTRO
O DIA DO MARTÍRIO
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a esta celebração em
louvor a São Sebastião, nosso padroeiro. Em comunhão com
este santo, elevamos a nossa gratidão a Deus.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Lc 9,23-25).
Leitor 1 – “Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo,
tome sua cruz de cada dia, e então me siga. Porque, quem
quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem quer perder sua
vida por minha causa, irá salvá-la. De fato, que adianta ao
homem ganhar o mundo inteiro e depois se perder e se
arruinar?” Palavra da Salvação!
Todos – Glória a vós, Senhor!
Comentário
Animador – Jesus utilizou como base o fato de que
frequentemente Ele era seguido por multidões, mas andar
literalmente atrás dele não significava ser seu seguidor. Então
Jesus ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja
um discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a
Ele: essa pessoa precisa negar-se a si mesma.

Leitor 1 – Condição de “negar-se a si mesmo” inclui muita
coisa, como por exemplo:
○ Negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as
coisas, e ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer
aspiração pessoal.
○ Negar-se a si mesmo é dizer não a natureza humana
decaída, ou seja, o velho “eu” que tenta nos desviar para
as concupiscências das obras da carne.
○ Negar-se a si mesmo é renunciar toda confiança em sua
própria natureza, religiosidade, capacidade e obras, e
entender que a salvação depende exclusivamente de Deus,
e que os méritos pertencem tão somente a Cristo.
Leitor 2 – O discípulo verdadeiro não deseja fugir, não deseja
correr para longe, ele deseja apenas combater o bom combate
(2Tm 4:7). Tomar a sua cruz significa aceitar irremediavelmente
a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo
e ao seu Evangelho.
Leitor 3 – Por outro lado, o “levar a cruz” para nós não traz o
significado de condenação e castigo, ao contrário, representa o
grande privilégio de podermos participar das aflições de Jesus
com grande alegria e satisfação. Assim, tomamos a nossa cruz
quando seguimos o nosso Senhor por onde quer que Ele vá,
não nos importando com as condições, antes confiando
plenamente em seu sangue remidor, refletindo sua mente e
proclamando sua obra.
O exemplo de São Sebastião
Animador – Sebastião foi amarrado a um tronco e os flecheiros
colocaram-se a postos. Eram treinados para torturar. A ordem

era esta: não atingir as partes vitais do corpo. Ele devia morrer
aos poucos, esvaindo-se no próprio sangue.
Leitor 1 – Os carrascos retesaram os arcos e fizeram pontaria.
As flechas partiam sibilando no ar, cravando-se
impiedosamente no corpo do valoroso defensor da fé.
Leitor 2 – E o sangue escorria banhando o chão. O mártir
apenas estremecia, mas não reclamava.
Dezena de São Sebastião
Animador – Peçamos ao poderoso São Sebastião, que
experimentou o impacto da violência brutal, que nos assista e
nos proteja. Que ele, por seu poder intercessor, livre nossas
casas, nossas famílias e nossas pessoas do perigo de
agressões violentas.
Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.
Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.
Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.

Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.
Todos – São Sebastião, que fostes atingido por tão grandes
sofrimentos e foste vítima de violência; olhai para o nosso
mundo tão violento, tão agressivo e perigoso. Tende piedade
de todos nós somos constantemente perturbados pelo medo.
Valei-nos nos momentos de ansiedade, livrai nossas casas do
perigo dos assaltos e nossas vidas da ameaça da violência dos
ladrões e criminosos.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

7º ENCONTRO
SOLIDÁRIOS COM SEBASTIÃO
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a este encontro.
Agradecemos a Deus que nos conduziu até aqui.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Mt 10, 28-32).
Leitor 1 – “Não temais aqueles que matam o corpo, mas não
podem matar a alma; temei antes aquele que pode precipitar a
alma e o corpo na geena. Não se vendem dois passarinhos por
um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de
vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos
contados. Não temais, pois! Bem mais que os pássaros vos
valeis. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos
homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai
que está nos céus”. Palavra da Salvação!
Todos – Glória a vós, Senhor!
Comentário
Leitor 1 – O Senhor os exorta a não desanimar. Isso
porque Deus tem cuidado de pequenos passarinhos e os
cabelos de nossa cabeça estão contados. A expressão de

Jesus Cristo procura valorizar o cuidado de Deus com cada um
de nós, não importa o contexto ou situação vivida.
Leitor 2 – Confessar publicamente a Jesus Cristo é muito mais
do que dizer: “Eu confesso Jesus”, “eu aceito Jesus” ou “eu me
arrependo”. Confessar a Jesus, além da confissão com os
lábios é apresentar a disposição para suportar a severa
oposição, até mesmo de pessoas que amamos como cônjuge
e filhos.
Leitor 3 – É apresentar disposição para abrir mãos de bens,
vantagens, oportunidades, etc., quando eles comprometerem o
nosso relacionamento com Deus. Ou seja, quem confessa a
Cristo deve cultivar disposição para “morrer” todos os dias.
Leitor 1 – É muito importante termos a ciência de que
enfrentaremos muitas dificuldades por causa da escolha de
servir e obedecer ao Senhor Jesus. Ele não esconde o fato de
que por sua causa enfrentaremos calúnia, reclusão,
incompreensão e muitas outras coisas. Contudo, o Espírito
Santo nos capacita e consola, com força, graça e convicção
para suportarmos o dia mal.
Leitor 2 – Jesus nos deixa cientes de tudo o que pode nos
acontecer por causa de nossa fé nele, porém não acaba assim.
Há cuidado preparado para nós. Nossa vida está em suas
mãos, se confiarmos o suficiente sentiremos seu amor e
cuidado. Embora Deus nos diga que há riscos e dificuldades a
nossa espera, podemos contar com seu amor porque nos ama
e se importa profundamente conosco.

Reflexão e Partilha
Animador – Jesus deixou-nos seu exemplo, ensinando-nos a
testemunhar o amor de Deus aos irmãos.
Quais gestos de testemunho percebo na minha comunidade?
Como posso ser mais testemunha?
(Tempo para partilhar)
O exemplo de São Sebastião
Animador – A tarefa sangrenta e bárbara estava concluída. Os
flecheiros se retiraram, deixando o mártir morrer aos poucos.
Leitor 1 – Horas depois dona Irene, uma senhora da nobreza
romana, aproximou-se dos guardas e pediu para retirar o corpo
de Sebastião. Pretendia sepultá-lo condignamente.
Leitor 2 – Um soldado cortou as cordas num talho só. O corpo
do mártir foi amparado por um dos guardas.
Leitor 1 – Estava morto, pensaram. Que o levassem logo
embora. A caridosa senhora levou-o para casa, auxiliada por
algumas pessoas e por um médico.
Dezena de São Sebastião
Animador – Peçamos a intercessão de São Sebastião a Deus
por todos, para que possamos ir ao encontro do outro como se
fosse o próprio Cristo, abraçando-o e acolhendo com a ternura
de Cristo.
Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.

Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.
Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.
Todos – Ó glorioso Santo, que nos legais tão belo exemplo de
coragem e caridade, nós vos pedimos que nos alcanceis de
Deus o amparo para todos os cristãos, particularmente para nós
que vos reverenciamos nesta novena, a graça do andor na
caridade e da comiseração para com os sofredores.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

8º ENCONTRO
A CORAGEM PROFÉTICA DE SEBASTIÃO
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a este encontro. Pela
intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro, queremos ter
a coragem de ser profetas.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Isa 43, 10-13).
Leitor 1 – “Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus
servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça e que me
acreditem e que se compreenda que sou eu”. Nenhum deus foi
formado antes de mim, e não haverá outros depois de mim. Sou
eu, sou eu o Senhor, não há outro salvador a não ser eu. Fui
eu quem predisse e salvei, e não um deus estranho entre vós.
“Vós sois minhas testemunhas” – diz o Senhor –, “eu sou Deus
desde toda a eternidade”. Ninguém poderia escapar de minha
mão; quando executo, quem poderia destruir minha obra?’’
Palavra da Salvação!
Todos – Glória a vós, Senhor!
Comentário
Animador – Deus convoca Israel como testemunha dele, do
que fez, do que está fazendo, e até do que fará, enquanto que

chama os falsos deuses, através das nações, para trazerem
seus adoradores a virem com provas de que eles são deuses
mesmo. Mas Israel sabe quem é Deus, já o provou através de
muitas coisas, já testemunhou seus milagres.
Leitor 1 – É lindo quando ele diz que “antes que houvesse dia
EU SOU”, lembrando o encontro com Moisés. Deus é auto
existente, e iria fazer uma obra e ninguém iria impedir. E assim
é conosco, se Deus quer agir, ninguém, e nem nada, pode ser
um impedimento para os seus propósitos. Só temos que
aguardar.
Leitor 2 – Deus está no controle de todas as coisas, pois Ele é
o criador. Ele pode interferir a hora que quiser, do jeito que
quiser e da maneira como bem entender. Isso não significa
manipular o processo o tempo todo.
Leitor 3 – Deus está no controle de todo o Universo, pode tomar
qualquer atitude para fazer mudanças, substituir, tirar, colocar,
abrir, fechar, fazer parar, mudar os procedimentos, as regras,
as leis, no momento que achar conveniente, porque Ele está no
controle. Sua sabedoria e seu poder são totais.
Leitor 1 – Deus está acima de tudo. Antes que algo aconteça,
as coisas já estão sob o controle divino.
Reflexão e Partilha
Animador – Deus está no controle de nossas vidas, onde
percebemos mais fortemente esta verdade?
-Ele diz que somos seus servos, o quanto estamos dedicando
ao Senhor? Em que temos colocado nossas forças?
(Tempo para partilhar)

O exemplo de São Sebastião
Animador – O corpo de Sebastião foi levado por dona Irene,
uma senhora caridosa, para sua casa. Quando estavam
preparando o corpo para o sepultamento, o médico exclamou
surpreso: Dona Irene, coloque a mão no peito de Sebastião.
Leitor 1 – O coração ainda está batendo. Vamos tentar salválo. Deus está conosco. Sebastião se recuperou das feridas e
exortou aos irmãos e irmãs para não terem medo e não se
deixarem conduzir pelo terror da violência e da perseguição.
Leitor 2 – Depois de se recuperar, ele aguardava o momento
oportuno para encontrar o imperador. Esse dia chegou. O
imperador estava no templo cumprindo um voto ao deus
Hércules, quando surge em sua frente um homem de rosto
pálido e macilento, avança na sua direção e, com o dedo em
riste, grita enfaticamente:
Leitor 3 – Eu sou a voz de Deus que clama por justiça. Até
quando serão julgados e condenados aqui tantos inocentes?
Nosso Senhor chamou-me de novo à vida para que eu viesse
na presença de todo o povo protestar contra a iniquidade e a
barbaridade que cometes contra os servos de Jesus Cristo
Leitor 1 – Refeito do susto, o imperador ordenou que fosse
morto a chicotadas. Logo após os primeiros golpes, Sebastião
caiu desfalecido no chão.
Dezena de São Sebastião
Animador – O olhar penetrante de Deus nos grita: “eu te amo
profundamente”. Mas nem sempre, infelizmente, as
preocupações em que nos vemos metidos, as agitações da vida
e a busca de coisas transitórias nos deixam perceber a

presença desse Deus que nos acompanha fiel e
amorosamente. Peçamos a São Sebastião a graça de sentir
esse amor.
Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.
Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.
Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.
Todos – Ó glorioso mártir, São Sebastião, sustentai a fé e a
coragem dos que se dedicam a propagar o Reino de Deus.
Fazei que nos engajemos na participação ativa da comunidade
eclesial. Não queremos ficar desatentos aos apelos do Divino
Mestre, mas nos dedicar ao serviço dos irmãos e à propagação
da fé.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.

Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

9º ENCONTRO
SÃO SEBASTIÃO NA GLÓRIA DO CÉU
Acolhida e oração
Animador – Sejamos todos bem-vindos a este encontro. Ao
final desta novena, estamos agradecidos pela caminhada que
fizemos.
Oração inicial: página 3
Animador – Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a luz para
acolher sua Palavra.
Canto ao Espírito Santo: Vem, Espírito Santo, vem (ou outro
à escolha).
Animador – Vamos ouvir a Palavra de Deus (Rom 12, 1-2).
Leitor 1 – "Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de
Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo,
agradável a Deus: é este o vosso culto espiritual. Não vos
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela
renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é
a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é
perfeito." Palavra do Senhor!

Todos – Graças a Deus!
Comentário
Animador – Paulo começa nos ensinando sobre a vontade de
Deus. Ele nos mostra que para viver o melhor de Deus nós
precisamos romper com o pecado e apresentar a nossa vida
como um sacrifício agradável a Deus.
Leitor 1 – A partir da misericórdia de divina, Paulo pede aos
cristãos que apresentem os seus corpos como um sacrifício
vivo, ou seja, eles
Deveriam usar os seus corpos para servir e obedecer a Deus.
A palavra santo é uma alusão ao lugar reservado
exclusivamente para o serviço ou uso de Deus. Agradável é
uma referência àquilo que é aceitável, aquilo que o agrada.
Racional indica que ofertar é a única reação possível de ser
pensada diante de todas as boas dádivas que Deus nos deu.
Leitor 2 – Conformeis significa formar ou moldar. Em vez de
ser moldado pelos valores do mundo, aos cristãos é dito
transformai-vos, ou seja, eles devem mudar pela renovação do
entendimento. A transformação espiritual começa na mente e
no coração.
Leitor 3 – Uma mente dedicada às coisas do mundo e às suas
preocupações produzirá uma vida lançada de um lado para o
outro pelas tendências da nossa realidade. Mas uma mente
dedicada à verdade de Deus produzirá uma vida que não se
limitará ao tempo. Nós podemos resistir às tentações da nossa
realidade meditando na verdade de Deus e deixando que o
Espírito Santo guie e molde nossos pensamentos e
comportamentos.

Reflexão e Partilha
Animador – Todos nós, cada um a seu modo e em seu lugar,
fomos também chamados por Deus, primeiramente para o
batismo, e depois para testemunhar na Igreja a vida de cristão.
Somos chamados a sermos santos e buscar agradar a Deus.
- Quais os sinais de santidade que encontramos no mundo de
hoje? Quem se tornou este sinal de vida santa para nós? Como
podemos ser mais santos?
(Tempo para partilhar)
O exemplo de São Sebastião
Animador – O cadáver do valente soldado de Cristo foi levado
para fora de Roma e sepultado no cemitério subterrâneo dos
cristãos, denominado catacumba. Mais tarde construiu-se no
local uma belíssima Igreja em sua honra. O cemitério onde foi
sepultado chama-se até hoje “catacumba de São Sebastião”.
Leitor 1 – São Sebastião continua vivo no coração do povo,
como grande modelo de coragem, lealdade e fidelidade a
Cristo. O primeiro monumento da glória do nosso santo é o
título de defensor glorioso da Igreja de Cristo que o Papa Caio
criou para recompensar seu zelo e porque ele a sustentou tão
dignamente pela constância de seu martírio.
Leitor 2 – São Sebastião foi escolhido por Deus para a graça
do batismo a serviço da igreja. Ele teve uma vocação particular
a qual Deus o chamou, e desempenhou, na Igreja de Roma, um
ministério de leigo.
Leitor 3 – Recebeu de Deus excelentes carismas ou dons, para
testemunhar a fé, praticar a caridade e padecer o martírio. Sem

uma vocação ou dom especial de Deus, ele não poderia ter
cumprido os deveres cristãos unidos às funções de militar, e ser
coroado, enfim, com a grande graça de derramar o sangue por
Jesus Cristo.
Dezena de São Sebastião
Animador – Fazei Senhor por intercessão de São Sebastião
que possamos corresponder à vocação a qual fomos chamados
neste mundo. Que o Espírito Santo possa fortalecer nossas
virtudes e carismas e, assim, possamos, como São Sebastião,
tornarmo-nos luz para este mundo, principalmente em meio às
trevas.
Na conta do Pai Nosso
Ó Deus, dos vossos heróis coroa, prêmio e destino, livrai do
peso da culpa quem canta a São Sebastião mártir um hino.
Resposta: Ó Deus dos fortes, rogamos: por essa imensa vitória,
livrai da culpa os cativos, mostrando em nós vossa glória.
Na conta da Ave Maria
Glorioso Mártir São Sebastião dai a seus devotos firme
proteção. Da peste e o flagelo, da fome e a guerra, por tua
bondade, afastai da Terra.
No Glória
Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao Sopro de vida também. Os
Três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém.
Oração final
Animador – Vamos agora rezar a São Sebastião, pedindo sua
proteção e sua intercessão pelas nossas necessidades.

Todos – Senhor, ao encerrar esta novena em honra ao glorioso
mártir São Sebastião, pedimo-nos o mesmo espírito que o fez
tão forte, tão leal, tão dedicado. Infundi, Senhor, em todos nós
os dons do Espírito Santo. Fazei-nos descobrir em nós os
carismas que nos destes, para colocá-los a serviço de nossa
comunidade. Enfim, Senhor, dai-nos, pela intercessão de São
Sebastião, sermos perseverantes no cumprimento de nossos
deveres cristãos até a morte.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Rezar a Oração de São Sebastião (pág. 2)
São Sebastião, rogai por nós!
Canto final: Hino de São Sebastião (pág. 41)

HINO DE SÃO SEBASTIÃO
A ti santo hoje damos louvores
Grande mártir São Sebastião,
Que da morte afrontaste os horrores
E teu prêmio viver em Sião
E teu prêmio (3x) viver em Sião.
Tu soldado dos reis deste mundo
Não te deixas por isso amedrontar.
Dá-lhes antes desprezo profundo
Para a glória no céu ir gozar.
Para a glória (3x) no céu ir gozar.
Três batalhas tremendas venceste
O orgulho, a grandeza, o prazer.
Três triunfos que tu mereceste
E tua glória no céu receber
E tua glória (3x) no céu receber.
Dá-me santo alcançar força bastante
De mim mesmo constante vitória
Faz que eu viva em luta constante
E alcance no céu grande glória
E alcance (3x) no céu grande glória.
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