S. SEBASTIÃO:
DISCÍPULO DO AMOR E DA CARIDADE
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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.
S. Sebastião 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.
Rezemos pedindo a intercessão de 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.
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.
Permaneçamos na paz. Que o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus.

