S. SEBASTIÃO 2014:
OBSERVAÇÕES PARA A TREZENA
1. Tema: Ano da Caridade
2. Lema: S. Sebastião, discípulo do amor e da caridade
3. Texto bíblico referência: “Se eu não tiver caridade, de nada adianta!” (1 Cor 13,3)
4. Informações básicas sobre o Ano da Caridade:
- Período: 20 de janeiro (S. Sebastião) a 23 de novembro (Cristo Rei, Dia da Unidade)
- Referência: 11º PPC, nn 8 135
- Finalidade: Fortalecer, nas pessoas e nas instituições, a importância e a urgência
da prática da caridade em todos os níveis e situações, bem como obter maior
integração, comunicação e dinamização da Caridade Social na Arquidiocese.
5. Textos recentes sobre a Caridade:
Papa Francisco (Varginha, 25 de Julho de 2013): “E o povo brasileiro ... pode dar para o
mundo uma grande lição de solidariedade, que é uma palavra ... frequentemente esquecida ou
silenciada, porque é incômoda. ... Não se cansem de trabalhar por um mundo mais justo e
mais solidário! Ninguém pode permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no
mundo! Cada um, na medida das próprias possibilidades e responsabilidades, saiba dar a sua
contribuição para acabar com tantas injustiças sociais! Não é a cultura do egoísmo, do
individualismo, que frequentemente regula a nossa sociedade, aquela que constrói e conduz a
um mundo mais habitável. Não é ela, mas sim a cultura da solidariedade! A cultura da
solidariedade é ver no outro não um concorrente ou um número, mas um irmão. E todos nós
somos irmãos!”
Aparecida 26: Iluminados pelo Cristo, o sofrimento, a injustiça e a cruz nos desafiam a viver
como Igreja samaritana, recordando que a evangelização vai unida sempre à promoção
humana e à autêntica libertação cristã. Damos graças a Deus e nos alegramos pela fé,
solidariedade e alegria características de nossos povos, transmitidas ao longo do tempo pelas
avós e avôs, as mães e pais, os catequistas, os rezadores e tantas pessoas anônimas, cuja
caridade mantém viva a esperança em meio às injustiças e adversidades.
11º PPC, nº 129: Quando olhamos ao nosso redor e, mais ainda, quando temos nossos
corações voltados para Jesus Cristo, alargamos nosso olhar ao mundo inteiro, ficamos
assustados. Em nosso tempo, a vida se encontra de tal modo ameaçada que se fala até em
cultura da morte. Trata-se de uma mentalidade que, na prática, valoriza a morte, a destruição, o
afastamento e o aniquilamento. Dito de modo muito simples: se alguém ou algo me
incomoda, eu destruo porque quero e porque tenho os meios para fazê-lo. Ou, então, se
posso lucrar um pouco mais, por que vou reduzir meus ganhos? Só para que a vida de
pessoas e até mesmo do planeta seja protegida? Este raciocínio acontece com o aborto, por
exemplo. Se uma gravidez é indesejada, se a criança que vai nascer é vista como

inconveniente, por que não destruí-la? Outros exemplos podem ser acrescidos à lista das
situações que agridem e destroem a vida
11º PPP, nº 131: Cristão que se acomoda diante da cultura da morte vai dar contas a Deus
pelo pecado da omissão. Eis porque é crucial defender, promover e resgatar a dignidade da
vida em todas as situações, em todos os momentos, desde a vida ameaçada de não nascer até
a vida impedida de morrer naturalmente. Entre estes dois momentos, quanta dor, quanta
angústia! Quantos os desafios, por exemplo, ligados à segurança pública, à geração de renda, à
honestidade na vida política! É impossível não assumir o compromisso com a vida!
6. Durante a Trezena:
6.1

A cada ano, a Trezena de S. Sebastião vem se consolidando na vida da
Arquidiocese e da cidade. A cada ano, vamos aprendendo a celebrá-la.

6.2

Alguns princípios têm sido amadurecidos. Um deles diz respeito à dimensão
missionária da Trezena. A visita da imagem praticamente por todo o território da
Arquidiocese é paradigmática do que deve acontecer em todas as paróquias,
movimentos e demais associações. Mesmo que uma comunidade não receba a
visita da imagem de S. Sebastião durante a Trezena, esta comunidade é convocada
a ser missionariamente criativa, utilizando seus recursos e o material oferecido
pela Arquidiocese para preparar a festa de S. Sebastião.

6.3

Outro princípio solidificado diz respeito à conexão entre a festa do padroeiro
arquidiocesano com a temática pastoral central vivida ao longo do ano. Foi assim
com a juventude em 2013, por causa da JMJ, e será com a caridade em 2014.

6.4

Desde 2010, têm sido produzidos alguns textos para ajudar nas orações diante da
imagem. Com o amadurecer da experiência, verificamos que não adianta elaborar
textos complexos. Mais importante tem sido oferecer textos curtos, que permitam
aproveitar o tempo disponível para as visitas da imagem missionária, deixando às
comunidades visitadas liberdade para os adaptar do melhor modo, inserindo
cantos e o que mais desejarem.

6.5

Para a Trezena de 2014, assim como aconteceu em 2013, foi produzido um único
texto chamado de Caminhada Missionária. O texto recorda S. Sebastião e, a
partir de um trecho da Carta aos Romanos, chama a atenção para a caridade.
Caberá a quem dirigir algumas palavras ao grupo, no momento da visita da
imagem, fazer as devidas adequações.

6.6

Foram também produzidos um texto introdutório, um arquivo com algumas
sugestões de músicas e outro com textos bíblicos.

6.7

O material será disponibilizado da seguinte forma:
- No Portal da Arquidiocese.
- Roteiro para oração durante a Caminhada Missionária. Trata-se de uma oração
breve, podendo ser enriquecida com os textos bíblicos, cânticos e o que mais
a criatividade do momento permitir.
- Roteiro para oração brevíssima durante a Caminhada Missionária, destinada aos
momentos em que o tempo disponível é quase nenhum.
- Livreto com todo o material para a equipe que segue toda a Caminhada. Será
uma edição simples, em espiral e com a finalidade de disponibilizar para
equipe que percorre a cidade o conjunto de textos.

6.8

A equipe arquidiocesana de Círculos Bíblicos preparou o encontro da semana que
antecede ao dia de S. Sebastião um encontro específico. Por isso, não há
necessidade de se elaborar outro. Pode-se utilizar aquele, que também será
disponibilizado no Portal.

7. Dia de S. Sebastião:
7.1
Será o dia do início do Ano Arquidiocesano da Caridade.
Esta abertura envolverá a procissão e a missa que a segue.
7.2
7.3
Na procissão, pessoas ligadas às pastorais sociais estarão próximas, identificadas
com camisetas de suas atividades e todas com mochilas da JMJ. Levarão consigo
duas faixas.
7.4
Na missa, participarão nas leituras, na procissão das oferendas e, ao final, no
compromisso de caridade.

