S. SEBASTIÃO:
DISCÍPULO DO AMOR E DA CARIDADE
A oração pode ser iniciada com um canto à escolha.
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UMA VISITA E UM CONVITE
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Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância
de Cristo, esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Bendito seja Deus que, em seu amor, nos deu S. Sebastião como padroeiro.
S. Sebastião amou a Deus e aos irmãos até o martírio.
Muito se fala a respeito da vida de nosso padroeiro S. Sebastião. Como cristão, ele
seguiu Jesus Cristo na prática do bem, na ajuda ao próximo e na defesa da fé diante
das perseguições.
S. Sebastião ajudou as pessoas. S. Sebastião praticou o bem.
Também nós somos convidados a imitar S. Sebastião no caminho de Jesus.
Nós somos convidados a praticar o bem, a viver a caridade.

2.

A PALAVRA DE DEUS NOS CONDUZ À CARIDADE

L.

Leitura da carta de S. Paulo aos Romanos - 12,1. Irmãos, eu vos exorto, pela
misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos como hóstia viva, santa e
agradável a Deus: é este o vosso culto espiritual. 2. Não vos conformeis com este
mundo, mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, para que possais
discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito.
9. Que vossa caridade não seja fingida. Detestai o mal e apegai-vos ao bem, 10. com
amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o
outro como mais digno de estima. 11. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de
espírito. Servi ao Senhor. 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e
perseverantes na oração. 13. Socorrei às necessidades dos irmãos. Esmerai-vos na
prática da hospitalidade. 14. Abençoai os que vos perseguem; abençoai-os, e não os
amaldiçoeis. 15. Alegrai-vos com os que se alegram; chorai com os que choram. 17. A
ninguém pagueis o mal com o mal. Seja vossa preocupação fazer o bem a todos.
21. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. 13, 8. A ninguém
fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor mútuo; porque aquele que ama o
seu próximo cumpriu a Lei. 9. Pois os preceitos: Não cometerás adultério, não
matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam,
eles se resumem nestas palavras: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 10. A
caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno
cumprimento da lei.
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Algumas palavras aos irmãos reunidos.

3.

ELEVEMOS NOSSAS PRECES
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Rezemos, irmãos e irmãs, para que, pela intercessão de S. Sebastião, sejamos
autênticos discípulos de Jesus Cristo, especialmente na prática da caridade.
Pela Igreja, de modo especial pela Igreja no Rio de Janeiro, para que o testemunho
da caridade seja o sinal maior de fidelidade a Jesus Cristo, rezemos.
Senhor, escutai a nossa prece.
Pelo Papa Francisco, que esteve entre nós, por nosso Arcebispo D. Orani, por todos
os bispos, padres, diáconos e demais ministros, para que, juntos com todos os
batizados, conduzam a Evangelização pelos caminhos do bem e da caridade,
rezemos.
Pelo Ano Arquidiocesano da Caridade, que vamos iniciar em nossa Arquidiocese
exatamente no dia de S. Sebastião, para que seja um tempo de viva atenção de
pessoas e instituições para o fato de que é desumano e pecaminoso viver sem
praticar a caridade, rezemos.
Por nós, que hoje nos reunimos aqui para preparar a solenidade de S. Sebastião,
nosso querido padroeiro, para que reforcemos a certeza de que é impossível seguir
Jesus Cristo sem a prática da caridade,rezemos.
Vamos concluir nossas preces, rezando como o Senhor nos ensinou.
Pai nosso....

4.

SEJAMOS ABENÇOADOS
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O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Ó Deus, olhai com bondade os fiéis que imploram a vossa misericórdia, para que,
confiando em vosso amor de Pai, irradiem por toda parte a vossa caridade. Por
Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo
Amém.
A oração se encerra com um canto à escolha

ORAÇÃO A S. SEBASTIÃO
São Sebastião, / corajoso missionário em tempos difíceis, / testemunha do
Evangelho através da própria vida, / dedicado amigo dos cristãos perseguidos, /
protetor contra a violência as doenças e as guerras! São Sebastião, / padroeiro de
nossa cidade! / Intercedei por nós junto ao Pai / a fim de que, inspirados por vosso
testemunho, / nos tornemos a cada dia / firmes no caminho do bem e da caridade, /
perseverantes na prática das virtudes, / fiéis mensageiros do amor de Deus, /
construtores da justiça e da paz, / consolo e ânimo dos que sofrem, / defensores dos
aflitos, / solidários, na dor e nos tormentos, / instrumentos constantes de
evangelização. / Amém.

