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SÃO SEBASTIÃO: MÁRTIR E DEFENSOR DA IGREJA 
 
São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como soldado e também como apóstolo dos 
confessores, daqueles que eram presos. 
 
Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as situações, 
renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo: tornar-se 
mártir, e ele realmente se tornou um. 
 
Uma das diferenças entre São Sebastião e os outros santos mártires que temos na Igreja é 
que nosso padroeiro sustentou sua fé por duas vezes diante da morte, sendo assim, 
duplamente condenado por manter e defender sua fé. 
 
Não bastou ser condenado à morte por flechadas pois, ao não morrer, quis continuar 
defendendo os seguidores de Cristo, o que o levou a ser martirizado novamente através da 
decapitação. 

 
Peçamos ao nosso padroeiro a coragem de nos manter firmes à nossa fé, principalmente 
diante das dificuldades e “mortes” que enfrentamos, sem fraquejar. 

                                    A PALAVRA DE DEUS EM DESTAQUE 
 
                                    Neste mês de setembro celebramos o mês da Bíblia e isto o 
                                                        fazemos há 50 anos. E esta proposta de no mês de 
setembro colocarmos o foco na Palavra de Deus começou aqui na nossa Arquidiocese em 
vista da comemoração dos seus cinquenta anos, em 1971. 
 
Para a CNBB, “entre seus objetivos estão o de contribuir para o desenvolvimento das 
diversas formas de presença da Bíblia, na ação evangelizadora da Igreja, no Brasil; criar 
subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação e facilitar o diálogo criativo e 
transformador entre a Palavra, a pessoa e as comunidades”. 
 
Para os católicos, a Bíblia é a Palavra de Deus e, nas missas, tem um lugar destinado a ser 
proclamada, o “ambão” ou “mesa da Palavra” que tem tanto valor quanto o “altar” ou a 
“mesa da Eucaristia”. Nós somos, assim, aquecidos e orientados pela Palavra que sustenta 
a nossa fé. 



LECTIO DIVINA: LEITURA ORANTE DA PALAVRA 
 

Vamos conhecer o sentido dos quatro momentos ou degraus da Leitura Orante ou Lectio Divina. 
No primeiro momento se realiza a Leitura: Significa ler, estudar, familiarizar-se com o texto. É a 
atitude da escuta, do silêncio, do respeito… A leitura não pode ser interesseira, manipulando o 
texto ou reduzindo-o ao tamanho de nossa idéia. Outro extremo a ser evitado é o 
fundamentalismo alienante, ou seja, separar o texto da vida, da história do povo, enveredando 
em moralismo, espiritualismo, individualismo… 
A pergunta orientativa que se faz neste 1º momento ou degrau é a seguinte: O que diz o texto? 
No segundo momento acontece a Meditação: este momento tenta descobrir o que Deus tem a 
dizer, através do texto em questão, para minha/para nossa vida e realidade de hoje. A meditação 
busca, atualizar o que lemos: o valor permanente da Palavra, que foi resposta numa realidade do 
passado, deve tornar-se eficiente também nas situações semelhantes em que vivemos hoje. 
Embora em tempos históricos diversos, o valor da Palavra permanece e se atualiza. O estudo e a 
experiência de vida são importantes neste momento. A vontade de Deus torna-se também a 
nossa (a vontade se diviniza). O Espírito se comunica a nós para criar os mesmos sentimentos de 
Jesus Cristo (Fl 2,5). 
A pergunta orientativa que se faz é a seguinte: O que diz o texto para mim/para nós? 
No terceiro momento se realiza a Oração: É a atitude de Maria: “Faça-se em mim segundo a tua 
Palavra” (Lc 1,38). Ela meditava tudo em seu coração. É como dizem os santos Padres: “Maria 
concebeu antes na mente (no espírito, no coração, na alma, na fé), do que no ventre”. 
A melhor forma de oração está na própria Palavra de Deus (Pai Nosso, Magnificat, Salmos…). Aqui 
podemos falar sobre a eficácia da Palavra de Deus: viva, eficaz, transformadora, eterna. Contém 
um caráter de sacramentalidade: diz e realiza. Por vezes, a oração (ou canto) será de louvor, de 
ação de graças; em outros momentos, será de súplica, de perdão, de silêncio… Ela pode ser 
espontânea, de cor ou recitada; individual ou comunitária; este degrau não consiste em falar de 
Deus, mas com Ele. 
A pergunta orientativa deste momento é a seguinte: O que o texto me/nos faz dizer a Deus? 
No quarto momento se faz a Contemplação: Possuindo os passos ou degraus anteriores, no 
coração e na mente, começa um novo modo de olhar, de sentir a vida, os fatos, a história, as 
pessoas, as criaturas… É o olhar contemplativo, realizado com os olhos do Espírito, a partir da fé, 
ou seja, é um olhar que percebe o divino presente e agindo no mundo (teofania). 
A contemplação leva a um compromisso transformador de participação na construção de um 
mundo novo, como Deus o deseja, como Jesus o revelou, no seu Evangelho. É a Palavra na 
prática. 
A pergunta orientativa é a seguinte: A partir do texto, como olhar o mundo, a história, a vida com 
os olhos de Deus? 
Que a Leitura Orante da Palavra de Deus seja meio para encontrarmos o Senhor em nossa vida! 
 

Fonte: Dom Aloísio Dili, para a CNBB (texto adaptado) 
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ENCONTRO DOS NAMORADOS 
 
No dia 28 de agosto, no galpão da CMV, aconteceu o Encontro dos namorados. Na ocasião, 
o namoro foi abordado por três perspectivas: como vocação, como intimidade e como 
comunicação. 
Na Missa das 18h30, os casais de namorados receberam uma bênção especial. 

MISSA DA FIDELIDADE 
 

Concluindo a Semana da Família, aconteceu em 21 de agosto a Missa da Fidelidade, que 
celebra os matrimônios que completam aniversário de múltiplos de 5 anos. 
Vinte casais comemoraram seus respectivos marcos matrimoniais no jardim da 
Comunidade Missionária. 
Após a Missa, aconteceu a apresentação da banda Forroquiá. Os casais foram 
encaminhados para um cenário especial onde foram fotografados. A galeria de fotos está 
disponível na nossa página do Facebook. 
 

31ª SEMANA DA FAMÍLIA 
 
Com o tema “A alegria do amor na família”, a Semana da Família trouxe temas importantes 
para o cotidiano dentro das famílias e, de seu núcleo base, o matrimônio. 
As abordagens foram feitas a partir da exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre o amor 
na família. 
Conversas sobre “a beleza e os desafios da vida em família”, “viver o amor no cotidiano da 
família”, “o amor verdadeiro mais ama do que é amado e perdoa sempre” e “o amor no 
Matrimônio” trouxeram novas perspectivas sobre a vivência da família cristã. 
Parte dos conteúdos das palestras podem ser conferidos em nosso canal do YouTube. 

NOSSA REDE DE COMUNICAÇÃO 
saosebastiaobetania.com.br 

facebook.com/saosebastiaobetania 
twitter.com/saosebastiaobet 

instagram.com/saosebastiaobetaniaoficial 
saosebastiaobetania.com.br/youtube 
WhatsApp Pascom: (31) 99565-1692 

(somente para receber avisos e convites) 
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08 e 
09/10 

CONGRESSO DA DIVINA MISERICÓRDIA 
Informações no Instagram 
@cordeirosdamisericordia 

12/10 
MISSA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 
Às 8h, no Recanto das Nascentes (antiga 
ACM Recanto) 

Adicione: 
(31) 98677-2536 


