S. SEBASTIÃO,
DISCÍPULO DO AMOR E DA CARIDADE
Se eu não tiver caridade, de nada adianta! (1 Cor 13,3)
Colocar a Bíblia em destaque. Colocar também uma imagem ou foto de S. Sebastião e uma bacia com água.

1. SAUDAÇÃO E CANTO INICIAL
D. Irmãs e irmãos, alegremo-nos neste encontro que nos congrega e nos ajuda a descobrir
juntos o valor da fé, da oração e da ação. Cantemos juntos:
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente
1) Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. / Reconstrói a tua vida em
comunhão com teu irmão. / Onde está o teu irmão, Eu estou sofrendo nele
2) Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. / Hoje és minha presença junto a
todo sofredor. / Onde sofre o teu irmão, Eu estou sofrendo nele.
2. ORAÇÃO
Ó Deus, criador de todas as coisas, volve para nós o teu olhar e, para sentirmos em nós a
ação do teu amor, faze que te sirvamos, de todo o coração, na vida do próximo. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Um canto para acolher o Evangelho

3. A PALAVRA DE DEUS: Jo 1,29-34
Esta semana, vamos prestar atenção na atitude de João Batista, que mostra Jesus aos outros. Estamos nos preparando para
o dia de S. Sebastião. Este santo também mostrou Jesus às outras pessoas.
A Palavra de Deus deve ser acolhida de forma tranqüila, para que todas as pessoas possam compreender melhor o texto
bíblico. Primeiro, faz-se a leitura em voz alta. Depois, cada um relê em silêncio. Isso pode ser feito tantas vezes quantas o
grupo necessitar.
Vamos conversar um pouco:

1)
2)

3)

Você tem procurado realmente apresentar Jesus às outras pessoas? O que elas lhe dizem
quando você fala de Jesus?
Antes de mostrar Jesus passando, João Batista deu um grande testemunho (versículos 19
a 28). Também nós precisamos fundamentar nossa apresentação de Jesus num firme
testemunho de vida. Como anda, portanto, o seu testemunho? Considerando suas
atitudes, as pessoas vão aceitar ou não Jesus Cristo? Por quê?
Qual é, em nossos dias, a atitude que as pessoas mais valorizam em quem diz seguir
Jesus Cristo?

4. NOSSO PADROEIRO
Soldado do império romano no final do séc. III e início do séc. IV, Sebastião sofreu o
martírio em Roma, em virtude da sua fidelidade a Cristo e à Igreja. Em 1565, foi escolhido
como padroeiro de nossa cidade, para cujos fiéis é modelo de fé, coragem, constância e
disponibilidade. S. Sebastião foi um grande missionário do seu tempo, levando o nome de
Jesus a todos, fortalecendo os que estavam cansados e abatidos pela perseguição religiosa
daquela época. Ao celebrarmos seu grande dia, peçamos a graça de renovar em nós o
mesmo ardor missionário.
5. A VIDA E A MISSÃO

Cada frase é lida por um(a) participante. Todos fazem um breve instante de silêncio após cada frase.

o A nossa Arquidiocese vai viver em 2014 o Ano da Caridade e todos os católicos são
chamados a se comprometer ainda mais com o amor aos irmãos, especialmente os mais
necessitados.
o Encaremos, com alegria, o desafio que nos é proposto e nos coloquemos, perseverantes,
nesta grande “reflexão sobre a responsabilidade cristã em favor da vida” (11o. PPC, 135.1).
o Presenciamos hoje, sistematicamente, inúmeras situações de ameaças à vida e à vida
plena, vida digna em todas as suas dimensões, para as quais somos interpelados e pelas quais
seremos um dia, cobrado por Deus.
o O discípulo missionário enxerga em cada rosto ameaçado, sofrido, excluído, espoliado da
sua dignidade, o rosto de seu Senhor, chagado, destroçado, flagelado (cf.Is 53,13ss).
o Ora, o discípulo missionário não pode se calar diante da vida fragilizada, da vida sem
alimentação, sem casa, terra e trabalho, da vida sem educação, saúde, lazer, liberdade,
esperança e fé.
o Vamos celebrar festivamente o dia de nosso padroeiro S. Sebastião. Vamos todos à
procissão arquidiocesana. É nosso testemunho de unidade!
o Vamos conhecer mais, participando dos encontros que e cursos de formação que serão
oferecidos durante todo este ano, para podermos ajudar a transformar a realidade em que
vivemos.
6. ORAÇÃO
Molhando o polegar na água, trace na testa do(a) irmão(a) o sinal da cruz, recordando o batismo. Diga bem alto:

Deus

conta com você!
Pai amado, numa sociedade de consumo, onde todos só querem
vender e comprar, ajuda-nos a dizer não ao desejo de acumular coisas materiais. Ajudanos a fazer o uso correto dos bens, a fim de investi-los generosamente em favor do outro.
Que nosso querido padroeiro, S. Sebastião, interceda por nós hoje e sempre. Amém.

Ao término, todos rezam:

Pai Nosso... Ave Maria...
Canto final à escolha do grupo.

