S. SEBASTIÃO,
DISCÍPULO DO AMOR E DA CARIDADE
Se eu não tiver caridade, de nada adianta! (1 Cor 13,3)
(1)
Salve o nosso santo padroeiro.
Foi soldado e foi guerreiro,
mas lutou pelo bem.
São Sebastião lutou no exército de Deus também.
E não bastou...
Não, não, não, não, não!
Uma flecha não bastou
pra calar a sua voz.
São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós.
Salve o nosso santo preferido,
São Sebastião querido,
mora em nosso coração.
Força, fé e amor
e a esperança em Cristo Redentor!
E não bastou...
Salve o nosso santo glorioso,
santo humilde e poderoso,
vence a morte pelo amor.
São Sebastião,
morrer por Cristo é ser vencedor.
E não bastou...
(2)
Este Santo lutou até a morte a morte / pela lei do seu Deus. / E não temeu as ameaças dos ímpios, / Pois, se apoiava numa rocha inabalável
(2x).
1) Vede, Eu vos envio como ovelhas, / para o meio de lobos. / Sede, portanto, prudentes como as serpentes, / e simples como as pombas!
2) Por minha causa sereis levados, / diante dos governadores e de reis. / De modo que dareis testemunho / diante deles e dos pagãos!
3) Quando vos entregarem, / não vos preocupeis em como, ou o que falar. / Pois não sois vós que falareis / mas o Espírito de vosso Pai falará em
vós!
4) Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, / mas não podem matar a alma! / Pelo contrário, temei Aquele / que pode destruir a alma e o
corpo no inferno!
5) Todo aquele que se declarar por Mim / diante dos outros, / Também eu me declarei por ele, / diante do meu Pai que está nos céus!
Quem buscar salvar a sua vida / a perderá / Mas quem perder a sua vida, por causa de Mim, / a encontrará!
(3)
1)
2)
3)

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado! – Aleluia! Aleluia!
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus! – Aleluia! Aleluia!
Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê: não é o servo maior que o Senhor! – Aleluia! Aleluia!

(4)
De Cristo o dom eterno, dos mártires a vitória,
Alegres celebremos com cânticos de glória.
Da fé são testemunhas, na luta triunfaram:
Do mundo sendo luzes glória já chegaram
Venceram os terrores, tormentos suportaram.
Na morte coroados, à luz feliz chegaram.
Por ímpios torturados, seu sangue derramaram,
Mas, firmes, pela sua fé na vida eterna entraram.
Invictos na esperança, guardando à fé constantes,
No pleno amor de Cristo, já reinam triunfantes.
Os mártires de ontem nos lançam seu clarão.
Do nosso tempo os mártires também refulgirão.
Já tem o Pai a glória, no espírito a energia no espírito a energia,
E exultam pelo filho, repletos de alegria.

Pedimos, Redentor unidos ser também,
Dos mártires à glória no Vosso reino. Amém.
(5)
Ninguém tem maior amor do que aquele que da a própria vida (2x)
1. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu mando: O meu Mandamento, é que vos ameis uns aos outros!
2. Se o mundo vos odeia, sabei todos: odiou a mim! Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu!
3. Não é o maior o servo do que aquele que é o Senhor: se a Mim perseguiram, perseguirão também a vós, também!
4. Porém, quando vier o Defensor de junto do Pai, de Mim testemunho Ele dará, e vós também dareis!
5. A vós disse estas coisas para que em Mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações: venci o mundo!
Agora sentis medo, mas Eu vos verei novamente: Ninguém poderá então vos tirar vossa alegria!
(6)
Da fé vestistes armadura:
teu testemunho de criatura;
Nenhum império foi teu agrado:
de Cristo o Reino foi o teu brado!
À semelhança do Cordeiro,
o teu triunfo, São Sebastião:
pelo sangue derramado,
narrar às glórias de Sião!
O teu martírio, da flecha ao chumbo:
não te curvaste a este mundo!
Tu proclamaste maior medida:
amor que assume a plena vida!
Em tua fronte os verdes louros:
eis a coroa! Eis teu tesouro!
À luz de Cristo a tua glória:
da fé corrida – final vitória!
(7)
Belos, formosos são, sobre os montes,
Os pés daqueles que anunciam a paz, o amor.
Feliz, bendita, qual pura fonte
é a voz daqueles que louvam e
cantam o seu Senhor.
És mensageiro do amor primeiro.
Canta a esperança e vai, então.
O amor te impele a caminhar
por montes, vales, por terra e mar.
É rico e não se cansa
quem vai ao outro, o irmão,
pois Deus é seu quinhão.
Vai, anuncia que é pleno dia,
que no horizonte brilha uma luz.
Para cantar há uma razão:
ninguém caminha no mundo em vão.
Serás como uma fonte,
estrela que reluz,
mostrando o sol: Jesus.
(8)
Aleluia! Aleluia!
Como o Pai me amou, assim também eu vos amei!
Aleluia! Aleluia!
Como estou no Pai, permanecei em mim!
Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a mim.
Repouso encontrarão os vossos corações.
Dou graças ao meu Pai que revelou
ao pobre, ao pequenino, o seu grande amor.
(9)
Se eu pudesse hoje transformar

a tristeza e o pranto em sorriso
e a felicidade aos homens dar,
eu faria deste mundo um paraíso.
Para o amor ter aí o seu lugar,
eu poria, se assim fosse preciso,
nos corações, um lembrete ou aviso:
A dor e o mal é proibido semear!
Mas sei que tu podes, ó Senhor,
sobre o mundo estender a tua mão.
Toma - eu te peço - cada dor.
Somente Tu consolarás o coração.
Se eu pudesse hoje o mundo ver
povoado só de alegria
e o jardim da vida florescer,
eu faria da noite eterno dia.
Ninguém mais haveria de temer
da tristeza a nuvem tão sombria.
E, então, quem sabe, o amor construiria
aqui sua casa para em nós sempre viver.
(10)
1.
Vejam: eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o Pai me pediu. Portas eu cheguei para abri-las. Eu curei as feridas como nunca se
viu.
Por onde formos também nós, / que brilhe a tua luz! / Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. / Nosso caminho então conduz. / Queremos
ser assim! / Que o Pão da Vida nos revigore no nosso Sim.
2.
Vejam: fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes, acendi com brandura. Para a ovelha perdida não medi meu
suor.
3.
Vejam: procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles eu não quis ver escrava de um
poder que retrai.
4.
Vejam: semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo qual
perigo sem fim.
5.
Vejam: eu quebrei as algemas, levantei os caídos,do meu Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas. Eu não quero oprimidos. Quero um
povo de irmãos.
6.
Vejam: procurei ser bem claro. O meu Reino é diverso. Não precisa de rei, Tronos. Outro jeito mais raro de juntar o disperso, o meu Pai
tem por lei.
7.
Vejam: do meu Pai a vontade eu cumpri passo a passo. Foi pra isso que eu vim. Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso eu
mantive o meu Sim.
8.
Vejam: fui além das fronteiras, espalhei boa nova: “Todos filhos de Deus!” Vida não se deixe nas beiras. Quem quiser maior prova venha
ser um dos meus.
(11)
Não dá para viver sem Tua Paz!
Não dá para viver sem Tua Luz!
Estreito é o caminho que nos conduz à vida.
Veredas tem demais para dispersar-nos.
Ensina-nos, Senhor, a caminhar,
vencendo as injustiças e todo o mal.
Que nada nos impeça de proteger a vida
e que nada nos impeça de lutar:
pela paz, pela vida!
Com Jesus, encontraremos saída.
pela paz, pela vida!
Com Jesus, encontraremos saída.
Só ama a paz quem defende a vida!
Só ama a paz quem defende a vida!
(12)
Amar-te mais que a mim mesmo
Amar-te mais que tudo que há aqui
Amar-te mais que aos mais queridos
Amar-te e dar a vida só por ti
Com minhas forças
Com minha alma, de todo coração
Viverei eu só pra te amar
Amar-te, amar-te,
Amar-te e dar a vida só por ti

(13)
As coisas que o mundo oferecia
me impediam de Te encontrar,
de ver que a vida é som em Ti.
Mas Tu vieste e tocaste
bem no fundo do meu coração,
me ensinaste a Te amar.
Oh, Jesus, recebe então a minha vida.
Recebe as coisas que de Ti me afastam,
pois só em ti quero viver.
Agora que o meu coração é Teu,
quero sempre Te louvar,
Tua vida transbordar
para que mais gente experimente
Teu amor nos transformando,
Tua mão a nos tocar.
(14)
“Com amor eterno Eu te amei, dia a minha vida por amor! Agora vai, também ama o teu irmão; agora vai, também ama o teu irmão.”
1) Já não somos servos, mas os teus amigos, à Tua mesa nos sentamos pra comermos deste pão.
2) Que nossa amizade se estenda a todos, pois o Cristo nos ensina que o amor é dom total.
3) Terá recompensa até um copo d’água o amor que é verdadeiro, se traduz em gesto e vida.
4) Cristo, partilhando seu graça e vida quer que unidos a vivamos também entre os irmãos.
5) Se permanecermos no amor de Cristo, viveremos sua mensagem de esperança e alegria.
6) O pão da alegria nos alimentou que ele seja nossa força e nos sustente a caminhada.
(15)
É o amor de Cristo que me faz cantar // É o amor do irmão que me faz caminhar. // A boa nova da liberdade // Nestas mãos eu trago para quem
sabe amar.
Creio que o amor triunfará // Logo justiça voltará. // E da velha terra, vida nova nascerá.
É a fé em Cristo a me confortar. // Força no sofrer e luz a me guiar. // Pela poeira da longa estrada. // A esperança levo da ressurreição.
(16)
Eu te peço desta água que tu tens,
é água viva, meu Senhor.
Tenho sede e tenho fome de amor
E acredito nesta fonte de onde vens.
Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus,
E Deus contigo faz um só.
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó,
quero viver eternamente ao lado teu.
És água viva ,és vida nova
e todo dia me batizas outra vez.
Me fazes renascer, me fazes reviver,
e eu quero água desta fonte de onde vens. (2x)
(17)
1) Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti
porque Tu me deste a Vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me deste o Carinho, me deste o Amor.
2) A minha vida é para Ti, Senhor. A minha é para Ti.
3) Minha família é para Ti, Senhor. Minha família é para Ti.
4) Os meus dons são para Ti, Senhor. Os meus dons são para Ti.
5) O meu viver é para Ti, Senhor. O meu viver é para Ti.
6) Tudo o que tenho é para Ti, Senhor. Tudo o que tenho é para Ti.
(18)
Todo joelho se dobrará
E toda língua proclamará
Que Jesus Cristo é o Senhor (2x)
Nada poderá me abalar
Nada poderá me derrotar
Pois minha força e vitória
Tem um nome é Jesus

Quero viver tua palavra
Quero ser cheio do teu espírito
Mas só te peço, livra-me do mal
(19)
O amor de Deus se mostra em pleno sol.
Flore o jardim. Dá vida ao beija-flor.
Brinca no mar e as nuvens põe no céu
Pra me dizer: grande é teu valor!
O amor de Deus vem antes e depois
E vai além dos sonhos que aprendi.
Não se desfaz nem mesmo ao dizer não.
É a luz que diz: filho é por aqui.
O amor de Deus renova os corações.
Fala de paz. Reparte sempre o pão.
Fere o temor. Enfrenta os desafios.
Me faz dizer: tudo bem irmão.
O amor de Deus compõe e recompõe.
Estende a mão. Jamais exclui alguém.
Frente ao rancor, se firma no perdão,
fazendo ver: eu te quero bem.
(20)
Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está!
(21)
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar a adentrar a tua casa Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa. Te olhar, te tocar e te
dizer: meu Deus como és lindo! Ó meu Senhor, sei que não sou nada: sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te perfeita
comunhão e se cria Sou em Ti, és em mim. Minh’alma diz: meu Deus como é lindo!
(22)
Quem nos separará? Quem vai nos separar?
Do amor de Cristo, quem nos separará?
Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós?
Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será?
1) Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação; Perigo ou espada, toda perseguição!
2) Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações, Perigo ou espada, toda perseguição!
3) Nem as forças das alturas, nem as forças das profundezas; Nenhuma das criaturas, nem toda a natureza!
(23)
Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus
e descobrir suas riquezas em meu coração.
É tão lindo, tão simples. Brisa leve,
tão suave doce Espírito Santo de Deus.
Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus.
(24)
1) Quero ouvir teu apelo, Senhor / Ao teu chamado de amor responder. / Na alegria te quero servir, / E anunciar o teu reino de amor.
E pelo mundo eu vou,/ Cantando o teu amor. Pois disponível estou /para servir-te, Senhor.
2) Dia a dia, tua graça me d s; / Nela se apoia o meu caminhar. / Se estás ao meu lado, Senhor, O que, então, poderei eu temer?!
(25)
Sou marcado desde sempre
com o sinal do Redentor,
que sobre o monte, o Corcovado,
abraça o mundo com Seu amor.
Cristo nos convida:
"Venham, meus amigos!"
Cristo nos envia:
"Sejam missionários!"
Juventude, primavera:
esperança do amanhecer;
quem escuta este chamado
acolhe o dom de crer!

Quem nos dera fosse a terra,
fosse o mundo todo assim!
Não à guerra, fora o ódio,
Só o bem e paz a não ter fim.
Do nascente ao poente,
nossa casa não tem porta,
nossa terra não tem cerca,
nem limites o nosso amor!
Espalhados pelo mundo,
conservamos o mesmo ardor.
É Tua graça que nos sustenta
nos mantém fiéis a Ti, Senhor!
Atendendo ao Teu chamado:
"Vão e façam, entre as nações,
um povo novo, em unidade,
para mim seus corações!"
Anunciar Teu Evangelho
a toda gente é transformar
o velho homem em novo homem
em mundo novo que vai chegar.
(26)
Sou bom pastor. Ovelhas guardarei.
Não tenho outro ofício nem terei.
Quantas vidas eu tiver eu lhes darei.
Maus pastores num dia de sombra
não cuidaram e o rebanho se perdeu.
Vou sair pelo campo, reunir o que é meu,
conduzir e salvar.
Verdes prados e belas montanhas
hão de ver o pastor, rebanho atrás.
Junto a mim as ovelhas terão muita paz.
Poderão descansar.
(27)
Me chamaste para caminhar na ida contigo.
Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma.
É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti!
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta.
Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de Ti.
Mas, tua força vencer e, ao final, eu fiquei seduzido.
É difícil agora viver sem saudades de Ti.
Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário,
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração.
Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença,
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.
(28)
Tu és minha vida. Outro Deus não há.
Tu és minha estrada. A minha verdade.
Em tua Palavra, eu caminharei
enquanto eu viver e até quando tu quiseres.
Já não sentirei temor, pois estás aqui.
Tu estás no meio de nós.
Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria,
Filho Eterno e Santo, homem como nós.
Tu morreste por amor. Vivo estás em nós,

Unidade Trina com o Espírito e o Pai.
E um dia, eu bem sei, tu retornarás
e abrirás o Reino dos Céus!
Tu és minha força. Outro Deus não há.
Tu és minha paz, minha liberdade.
Nada nesta vida nos separará.
Em tuas mãos seguras minha vida guardarás.
Eu não temerei o mal. Tu me livrarás
e no teu perdão viverei.
Ó Senhor da Vida, creio sempre em Ti!
Filho Salvador, eu espero em Ti.
Santo Espírito de Amor, desce sobre nós.
Tu, de mil caminhos nos conduzes a uma Fé
e por mil estradas onde andarmos nós,
qual semente, nos levarás.
(29)
1) Tu és, Senhor, a riqueza do meu coração! Tu és, Senhor, o sentido da minha missão!
E eu sou, Senhor, em tuas mãos, inteira entrega, oblação!
2) Tu és, Senhor, o tesouro que faz meu viver! Tu és, Senhor, a alegria que tece o meu ser!
3) Tu és, Senhor, o rochedo que firma meus pés! Tu és, Senhor, o meu tudo, por seres quem és!
4) Tu és, Senhor, o lugar deste meu caminhar! Tu és, Senhor, coração pelo qual quero amar!
(30)
Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor.
Eu as trarei com carinho de volta, sem fome ou temor!
Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar.
Devolverei os seus campos, darei novamente a paz.
Sou Rei. Sou o Bom Pastor!
Vinde ao banquete que vos prepare e fome jamais tereis!
A quem vamos, ó Senhor?
Só tu tens palavras de vida e Te dás em refeição!
Maus pastores que perdem ovelhas distantes de mim os terei.
Noutras pastagens, seguras, pastores fiéis chamarei.
Novo Reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão.
Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos.
Sou a porta segura do aprisco. Rebanho feliz eu farei.
De todo o mal e injustiça, ovelhas defenderei!
Mercenários eu fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu.
Não terão parte comigo, no reino que vem do céu.
Se uma ovelha deixar o meu campo e outro caminho seguir,
deixo o rebanho seguro e vou procurar a infeliz.
Ao trazê-la, haverá alegria e os anjos do céu vão cantar.
Será a festa da volta: rebanho vai se alegrar.
(31)
Cristo, quero ser instrumento
de tua paz e do teu infinito amor.
Onde houver ódio e rancor,
que eu leve a concórdia,
que eu leve o amor.
Onde há ofensa que dói,
que eu leve o perdão.
Onde houver a discórdia,
que eu leve a união e tua paz.
Onde encontrar um irmão
a chorar de tristeza,
sem ter voz e nem vez,
quero bem no seu coração
semear alegria pra florir gratidão.

Mestre, que eu saiba amar,
compreender, consolar
e dar sem receber.
Quero sempre mais perdoar,
trabalhar na conquista e vitória da paz.

