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CONHEÇA MELHOR O SOLDADO DE CRISTO 
 
São Sebastião nasceu na cidade de Narbonne, na França, em 256 d.C., mas 
cresceu  em Milão, na Itália. Era um soldado romano exemplar que ganhou a 
confiança dos imperadores da época, confiando-lhe o comando do exército, 
sendo capitão da guarda do Império. Porém, sem que as autoridades 
soubessem, ele evangelizava e dava o seu testemunho. Por isso, tornou-se 
conhecido por ter servido a dois exércitos: o de Roma e o de Cristo. 
Ele viveu na época em que os cristãos eram perseguidos pelo Império 
Romano. Assim, além de servir como soldado, sempre que conseguia uma 
oportunidade, visitava os cristãos presos, levava uma ajuda aos que estavam 
doentes e, principalmente, aos que padeciam no martírio, assim tornando-se 
defensor da Igreja. 

             “ESPERANÇAR” COM O SOLDADO DE CRISTO 
 
             Estamos iniciando o ano de 2022, cheios da vontade de “esperançar”. 
             Também é tempo de festa em nossa Paróquia, pois celebramos no mês 
de janeiro o nosso padroeiro, São Sebastião, o soldado de Cristo. 
Queremos juntos celebrar as virtudes teologais deste santo e de todo o povo cristão: a fé, 
a esperança e a caridade. Essas virtudes serão enfatizadas durante o tríduo em preparação 
ao dia dedicado ao nosso padroeiro. 
Convidamos você a fazer parte desta celebração de devoção ao santo que deu seu 
testemunho de vida até a morte, conhecendo sua história e participando conosco dos 
eventos da Festa de São Sebastião 2022. 
Esta edição do Nosso Espaço vai te inspirar a começar bem este ano, crescendo ainda mais 
na caminhada que segue agora. Boa leitura! 

Sebastião foi denunciado ao imperador, que ficou indignado ao saber que o homem em 
quem confiara era cristão. Assim, mandou prendê-lo num tronco, sendo flechado várias 
vezes até pensarem que estava morto. Mas uma mulher aproximou-se dele, notou que 
ainda estava vivo, levou-o para casa e cuidou de seus ferimentos. 
Após ser curado, Sebastião não fugiu do perigo mas, ao contrário, continuou 
evangelizando e pediu ao imperador para que parasse de perseguir e matar os cristãos. 
Porém, o seu pedido não foi atendido e ele foi duramente martirizado pelos soldados até 
a morte, em 20 de janeiro de 288 d.C., ficando assim esta a data em que se homenageia o 
mártir pelas suas ações de coragem e fidelidade ao cristianismo. 
São Sebastião é um exemplo a ser seguido por todos nós. Ele viveu e morreu por Jesus. 
Por meio da pregação desse jovem soldado romano, muitas pessoas conheceram o amor 
de Deus. 
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TEMPO DE “ESPERANÇAR” 
 

Muita gente não sabe, mas esperança é também verbo: “esperançar”, verbo transitivo direto e pronominal. 
Esperançar significa levantar-se e ir atrás, agir, construir alternativas e soluções diante dos imprevistos, levar 
adiante uma ideia, um projeto ou um sonho que seja. Em outras palavras, esperançar significa nunca desistir, 
mesmo que os obstáculos e as surpresas sejam assustadoras, como as que tivemos nos últimos tempos. 
Assim, esperançar é também agir, buscar, ou, como diz o apóstolo Paulo, “esperar contra toda humana 
esperança” (Rm 4,18), que significa firmar-se na esperança e na fé mesmo que coisas inusitadas aconteçam e 
elas sempre acontecem. Desse modo, esperançar é o contrário de esperar, apesar de muitos associarem 
esperança com o verbo esperar. 
Como diz Mário Sérgio Cortella, “é preciso esperançar, olhar e reagir a tudo aquilo que não tem saída”. Quando 
chega janeiro a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, seja enquanto indivíduo, família, comunidade ou 
sociedade, é planejar; planejar é sinal de esperança, do verbo “esperançar”. O planejamento nos dá certa 
segurança, embora não seja garantia de que tudo vai dar certo, mas é um procedimento importante. 
Os dois últimos anos nos pregaram peças em relação aos planejamentos. Com a pandemia, todos os 
planejamentos foram por terra e percebemos quão vulneráveis nós somos, mesmo quando temos tudo 
traçado, planejado. Creio que essa pandemia nos deixou uma grande lição: não basta planejar, é preciso 
também confiar, esperançar e deixar espaço para a ação do Espírito Santo agir nos nossos planejamentos. Às 
vezes, nós nos tornamos tão técnicos e proativos que esquecemos que, por mais que nossos planos sejam 
sólidos, eles não nos dão total garantia de que tudo vai dar certo só porque planejamos. Planejar é importante, 
mas é preciso também estar preparado para as surpresas que a vida nos apresenta e é aí que entra o verbo 
“esperançar”, que deve caminhar junto com o verbo “planejar”. 
Não vamos, portanto, deixar de planejar, de desejar que o novo ano seja melhor do que aquele passou, de 
sonhar, mas vamos também, e sobretudo, esperançar. Surpresas acontecem e elas chegam quando menos 
esperamos, por isso, é bom ter esperança. Não sabemos nem como será o dia seguinte, quanto mais o ano 
seguinte! Tudo pode mudar num piscar de olhos. Portanto, não criemos muitas expectativas para o novo ano, 
mas tenhamos esperança. Procuremos ter planos, mas não nos esqueçamos de esperançar. Procuremos 
ensinar e viver isso com nossas famílias: a vida, mais que planejada, precisa ser esperançada. 
Quem está esperançado lida melhor com os acontecimentos inesperados e desesperados. É isso que Jesus 
ensina com as parábolas que nos pedem vigilância. Das dez virgens da parábola (cf. Mt 25,1-13), cinco delas 
tinham juízo e planejaram a quantidade de azeite suficiente para as suas lamparinas, até a chegada do novo; as 
outras cinco eram imprevidentes, ou seja, sem juízo, e não pensaram nisso, não agiram com esperança e 
ficaram desesperadas quando voltaram e encontraram as portas fechadas. Elas foram privadas do banquete 
porque não souberam esperançar aquilo que era para ser esperançado. Família que sabe esperançar não é 
pega de surpresa quando acontecem coisas inesperadas. 
Devemos estar, portanto, com “(…) os nossos rins cingidos e as nossas lâmpadas acesas (…)” (Lc 12,35), pois 
não sabemos o que vai acontecer amanhã ou neste ano. Quando estamos vigilantes, isto é, esperançados, os 
acontecimentos inesperados nos causam menos impacto e podemos ter mais equilíbrio para lidar com eles e 
encontrar a melhor solução. 
 

Pe. José Carlos Pereira - Revista Ave Maria (texto adaptado) 



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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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! 

Adicione: 
(31) 98677-2536 

TRÍDUO - de 17 a 19/01 
17/01 
SEG 

19h30 - MISSA - “São Sebastião, soldado 
da fé” 

18/01 
TER 

19h30 - MISSA - “São Sebastião, soldado 
cheio de esperança” 

19/01 
QUA 

19h30 - MISSA - “São Sebastião, soldado 
caridoso” 
DIA DO PADROEIRO - 20/01 

20/01 
QUI 

6h - MISSA 
7h às 9h - CONFISSÕES 
12h - MISSA para os trabalhadores e 
comerciantes 
16h às 18h - CONFISSÕES 
19h30 - MISSA SOLENE - “São Sebastião, 
soldado de Cristo” 

03/01 
SEG 

NOVENA DO PADROEIRO 
Cada setor ou PCE se organiza a partir 
desta data 

08/01 
SAB 

18h - VISITA DA RELÍQUIA 
à Comunidade Mãe dos Pobres 
18h30 - MISSA COM ENVIO DOS 
FESTEIROS, em São Sebastião; 
após a Missa, hasteamento do Mastro 

09/01 
DOM 

9h30 - MISSA DA ESPERANÇA 
para todos que perderam os entes 
queridos nestes últimos dois anos 

15/01 
SAB 

18h30 - VISITA DA RELÍQUIA 
à Comunidade Nossa Senhora de Fátima 

16/01 
DOM 

9h30 - VISITA DA RELÍQUIA 
à Comunidade Santa Luzia 
17h - CARREATA DO PADROEIRO 
com partida na praça do Cinquentenário 
Logo após, SHOW DE PRÊMIOS grátis, 
no Terreno da Paróquia 
- Retire sua cartela única para TODAS AS 
RODADAS na Secretaria Paroquial 
- Haverá venda de salgados e refrigerante 
no local 
ATENÇÃO: excepcionalmente, não haverá 
Missa às 17h30  neste dia em São 
Sebastião 


