S. SEBASTIÃO,
DISCÍPULO DO AMOR E DA CARIDADE

ALGUNS TEXTOS BÍBLICOS PARA A
ORAÇÃO PESSOAL E COMUNITÁRIA
1.

Is 52,7-10
Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de
quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: "Reina teu Deus!" 8 Ouve-se a voz
de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os
próprios olhos o Senhor voltar a Sião. 9 Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas
de Jerusalém. 10 O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou
seu santo braço aos olhos de todas as nações; todos os confins da terra hão de ver a
salvação que vem do nosso Deus.
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2.

Is 61,1-3a
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a
proclamar a boa nova aos pobres, a curar os sofridos do coração 2 e proclamar a
liberdade aos cativos, a libertação aos presos, a proclamar um ano da graça do Senhor, a
fim de consolar os enlutados, 3 a fim de lhes dar um diadema em lugar de cinzas e óleo
de alegria em lugar de luto, veste festiva em lugar de espírito abatido.

3.

Rm 12,1-2.9-15.17.21;13,8-10
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.

4.

2 Cor1,3-4.3,4-7;8,9
Irmãos, 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias
e Deus de toda consolação. 4 Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que
possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós
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12,1.

mesmos recebemos de Deus. 7 Tal é a certeza que temos, graças a Cristo, diante de Deus.
Não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos,
mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi ele que nos tornou aptos para sermos
ministros de uma Aliança nova, não da letra, mas sim, do Espírito, pois a letra mata, mas
o Espírito comunica a vida. 8,9 Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor
Jesus Cristo, que, por causa de vós, se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer
com a sua pobreza.
5.

6.

7.

Tg2,14-17
De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé
pode salvá-lo? 15 Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de
cada dia 16 e um de vocês lhe disser: "Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazerse", sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? 17 Assim também a fé, por si só, se
não for acompanhada de obras, está morta.
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1 Cor. 12,31-13,1-9.12-13
Irmãos, aspirai aos melhores dons. E ainda quero mostrar um caminho melhor. 13,1 Se
eu falar as línguas de homens e anjos, mas não tiver caridade, sou como um bronze que
soa ou tímpano que retine. 2 E, se eu possuir o dom da profecia e conhecer todos os
mistérios e toda a ciência e alcançar tanta fé que chegue a transportar montanhas, mas se
eu não tiver caridade, nada sou. 3 E se repartir todos os meus bens e entregar meu corpo
ao fogo, mas não tiver caridade nada disso me aproveita. 4 A caridade é paciente. A
caridade é bondosa. Não é invejosa. A caridade não é orgulhosa, 5 não se envaidece, não
é descortês, não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor, 6 não se alegra com a
injustiça, mas se alegra com a verdade. 7 Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo
tolera. 8 A caridade nunca acabará. As profecias? Elas terão fim. As línguas? Cessarão.
A ciência? Terminará, 9 pois o nosso conhecimento é imperfeito e assim também a
profecia. 12 No presente nós vemos por um espelho e obscuramente; então veremos face a
face. No presente conheço só em parte; então conhecerei como sou conhecido. 13 No
presente permanecem estas três: fé, esperança e caridade; delas, porém, a mais excelente
é a caridade.

12,31

Mt 25,31-46
Naquele tempo, Jesus contou a seguinte parábola: 31 Quando o Filho do Homem voltar
na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. 32 Todas as
nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as
ovelhas dos cabritos. 33 Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 34
Então o Rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do
Reino que vos está preparado desde a criação do mundo,. 35 porque tive fome e me destes
de comer; tive sede e me destes de beber; era peregrino e me acolhestes;. 36 nu e me
vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a mim. 37 Então os justos
vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com
sede e te demos de beber? 38 Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te
vestimos? 39 Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? 40
Responderá o Rei:Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a um
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. 41 Voltar-se-á em
seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos! Ide para o
fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. 42 Porque tive fome e não me destes
de comer; tive sede e não me destes de beber; 43 era peregrino e não me acolhestes; nu e
não me vestistes; enfermo e na prisão e não me visitastes. 44 Também estes lhe

perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu,
enfermo, ou na prisão e não te socorremos? 45 E ele responderá: Em verdade eu vos
declaro: todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim
que o deixastes de fazer. 46 E estes irão para o castigo eterno, e os justos, para a vida
eterna.
8.

Mt 9,35-38
Naquele tempo, 35 Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas e
pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda espécie de doenças e
enfermidades. 36 Ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam cansadas e
abatidas como ovelhas sem pastor. 37 Então, disse aos seus discípulos: ‘A colheita é
grande, mas os operários são poucos! 38 Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie
operários para a sua colheita.’

