São Sebastião, protetor das
famílias cariocas
Trezena em preparação à festa do padroeiro da
Arquidiocese e da cidade do Rio de Janeiro
7 a 19 de janeiro de 2017
Salve o nosso santo padroeiro foi soldado e foi guerreiro, mas lutou só pelo bem São Sebastião lutou no exército de Deus também
e não bastou. *
Não, não, não, não, não! Uma flecha não bastou pra calar a sua voz! São Sebastião, rogai por todos nós!

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. A paz de Deus esteja nesta casa (neste local).
T. Paz a nós! Paz ao Rio de Janeiro! Paz ao mundo inteiro!
P. Preparando-nos para a festa do querido São Sebastião e contemplando sua imagem missionária colocamo-nos em oração.
Rezamos pela paz, a unidade, a concórdia, a integridade e o bem comum. Este ano, pedimos, de modo especial pelas famílias.
Todos rezam em silêncio
por alguns instantes.

P. Deus de bondade, acolhei os pedidos que agora vos apresentamos e dai-nos, pela intercessão do mártir São Sebastião, a
graça de os ver realizado. Por Nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Amém.

L. Toda homenagem é fruto do carinho. Com São Sebastião não poderia ser diferente. Celebramos nosso padroeiro porque
gostamos de sua vida, de sua coragem e de seu testemunho. Celebramos São Sebastião para agradecermos sua intercessão. A
cada ano, porém, destacamos um aspecto de nossas vidas. Às vezes, destacamos uma alegria. Outras vezes, destacamos uma
preocupação. Este ano, destacamos a FAMÍLIA, unindo alegrias e preocupações. De fato, a família é fonte de alegria. Como é
bom estar com a família! Como é bom ter o carinho dos familiares, o sorriso, a compreensão e a ajuda dos que nos amam.
T. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! / Abençoa, Senhor, a minha também! (bis)
L. São Sebastião esta ligado à família. Intercessor diante da peste e das doenças, ele nos ajuda a rezar pelos familiares enfermos.
Marcado pelas flechas, ele nos faz lembrar das inúmeras agressões que as famílias sofrem a cada dia. Nas orações, nos pedidos
e nos agradecimentos, estão histórias, por exemplo, de mães que pedem por seus filhos. São histórias de famílias. Por isso,
podemos dizer com voz bem firme:
T. São Sebastião, protetor das famílias cariocas e de todas as famílias!

L. Leitura da primeira Carta de São João - Irmãos, vede como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos
de Deus. E, de fato, o somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois
o veremos como ele é. *** Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
L. Somos a família de Deus. Somos irmãos e irmãs em Cristo.
T. Amemo-nos uns aos outros. Valorizemos nossas famílias. Protejamos todas as famílias.
Se oportuno, algumas palavras sejam dirigidas aos participantes.

P. Pela intercessão do querido São Sebastião, apresentemos nossas preces ao Deus de Amor.
1. Pelo mundo inteiro, especialmente onde acontecem a guerra e a violência, com o sofrimento de tantas famílias, para que
a paz volte imediatamente, cesse toda a destruição e as lagrimas sejam enxugadas, rezemos ao Senhor.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Por nossas famílias e por todas as famílias, para que a união seja mais forte que o desentendimento, para que o perdão
vença os ressentimentos e o amor mútuo não seja devorado pelos interesses materiais, rezemos ao Senhor.
3. Pelas famílias que estão sofrendo com a ausência do mínimo necessário a vida com dignidade, para que, através do
esforço e da solidariedade de todos as angústias do momento presente se transformem em esperança por dias melhores,
rezemos ao Senhor.
4. Por nos, que hoje nos reunimos para celebrar o querido São Sebastião, para que seu exemplo de firmeza e coragem nos
estimule a nunca desistir de trabalhar em favor de todas as famílias, rezemos ao Senhor.
Outras preces de acordo
com a realidade local.

P. Nossas preces concluamos rezando como o Senhor nos ensinou.
T. Pai nosso....

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele esta no meio de nós.
P. O Deus, que é nosso Pai e nos reuniu hoje para homenagear São Sebastião, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos
confirme na sua paz.
T. Amém.
P. O Cristo Senhor, que manifestou em São Sebastião a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu
Evangelho.
T. Amém.
P. O Espírito Santo, que em São Sebastião, nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja
uma verdadeira comunhão de fé e de amor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

São Sebastião, padroeiro, protetor e amigo! / São Sebastião, irmão e familiar nosso! / São Sebastião, tão presente em nossas
vidas que já fazes parte da nossa família! / Com tua coragem e tua firmeza, ajuda nossos corações enfraquecidos diante de tantas
angústias / Leva nossas orações ao Deus de Amor. / Leva nossas preces por todas as famílias do mundo. / Não queremos que
nossa oração seja egoísta, lembrando apenas de nossas famílias/ Deus nos fez uma única e grande família em toda a terra. / As
pessoas são todas irmãs! / Rezamos, portanto, para agradecer pelo dom da família. / Pedimos também pelas famílias que estão
sofrendo / com a doença, a fome, o desemprego, o desentendimento, a falta de fé, a intriga, a inveja, a ganância, a guerra e a
violência em suas variadas forma / Que nada separe as famílias! / Que nada destrua a união de um lar! / Que todas as famílias
sejam defendidas! / Que as famílias mais fragilizadas sejam protegidas! / E que, no mundo todo reinem a paz e a Concórdia. /
Amém.
Aspersão se oportuno e canto conhecido para o encerramento.

Pelos Prados e Campinas
1) Pelos prados e campinas verdejantes eu vou! E o Senhor que me leva a descansar. Junto as fontes de águas puras,
repousantes, eu vou! Minhas forças o Senhor vai animar!
Tu és, Senhor, o meu Pastor! Por isso nada em minha vida faltará.
2) Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou e pra sempre o seu nome eu honrarei! Se eu encontro mil abismos nos
caminhos, eu vou! Segurança sempre tenho em suas mãos.
3) No banquete em sua casa, muito alegre, eu vou! Um lugar em sua mesa me preparou! Ele unge minha fronte e me faz ser feliz
e transborda minha taça em seu amor.

4) Bem a frente do inimigo confiante eu vou! Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei.
Sempre junto do Senhor eu estarei.
5) Com alegria e esperança, caminhando eu vou! Minha vida esta sempre em suas mãos. E, na casa do Senhor, eu irei habitar e
este canto para sempre irei cantar.
Oração da Família
Que nenhuma família comece em qualquer de repente!
Que nenhuma família termine por falta de amor!
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte!
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.
Que eles vivam do ontem, no hoje e em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém! Abençoa, Senhor, a minha também. (bis)
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida.
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida.
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.
Que marido e mulher não e traiam nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois.
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.
A ti meu Deus
A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus
passos e meu viver, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
(Refrão)
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a tua bondade infinita, me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu
quero sentir o calor de tuas mãos.
A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão,
cantando nova canção de esperança e de paz.

