
SÃO SEBASTIÃO, VOCACIONADO À MISSÃO 
Trezena de São Sebastião - 2023 

 
VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DE SÃO SEBASTIÃO 

 
1. CANTO DE ABERTURA E ACOLHIDA DA IMAGEM PEREGRINA 

1. 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: 
REFRÃO: Não, não, não, não, não! Uma flecha não 
bastou pra calar a sua voz! São Sebastião! São 
Sebastião, rogai por todos nós (bis). 
2. Salve! O nosso Santo preferido! São Sebastião 
querido mora em nosso coração! Força, fé e amor e a 
esperança em Cristo Redentor! E não bastou: 

3. Salve! O nosso Santo glorioso! Santo humilde, poderoso vence a morte 
pelo amor! São Sebastião, morrer por Cristo é ser um vencedor! E não bastou: 
 
2. ORAÇÃO INICIAL (PARA TODOS OS DIAS) 
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T. Amém. 
P. A graça e paz de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo que inflamou o coração de São Sebastião estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
P. A cidade do Rio de Janeiro vive um tempo de muitas graças divinas! Com a 
trezena de seu padroeiro, a imagem peregrina de São Sebastião percorre 
diversos locais para ser um sinal expressivo da bênção de Deus para todos! 
“São Sebastião é um exemplo de coragem ante os obstáculos da vida e de 
fidelidade mesmo diante das perseguições e sofrimentos. Sua vida nos mostra 
que, no amor a Cristo e aos irmãos, podemos superar as dificuldades que se 
apresentam no nosso cotidiano” (TEMPESTA, O. J. Carta Pastoral, 2022). 
T. Que o ardor de São Sebastião inspire a atitudes de fé, amor, unidade e paz! 
P. São Sebastião foi chamado pelo Senhor para uma missão. Tendo vivido 
uma profunda experiência do amor de Deus, abraçou decididamente a sua 
vocação e prontamente difundiu e defendeu com coragem e ousadia a fé em 
Jesus Cristo. Neste ano vocacional missionário no Brasil e na Arquidiocese,      
o exemplo de São Sebastião nos estimula na prática do bem, na ajuda ao 



próximo e na defesa da fé diante das perseguições. Com amor e esperança 
ele agiu e trabalhou pela conversão das pessoas a fim de perceberem o 
quanto Deus as ama, chama e envia para a missão. 
T. A coragem de São Sebastião fortalece o nosso compromisso e 
testemunho! 
P. Rezemos, juntos, a São Sebastião. 
T. São Sebastião, discípulo de Cristo, protetor das famílias, dedicado 
amigo dos cristãos perseguidos, intercessor 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, 
perseverantes na prática das virtudes, fiéis mensageiros do amor de 
Deus, construtores da justiça, da paz e da comunhão, consolo e ânimo 
dos que sofrem, defensores dos aflitos, solidários na dor e nos 
tormentos, instrumentos constantes de evangelização. Inspirai as 
diversas vocações, para que sejamos autênticos missionários e 
missionárias. Amém. 
 
 

3. ACLAMAÇÃO 
1. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz! Como são belos 
os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. 
REFRÃO: Ele vive! Ele reina! Ele é Deus e Senhor! (bis) 
 
 

4. EVANGELHO 
07/01 - 1º dia – Jo 2,1-11 | 08/01 - 2º dia – Mt 2,1-12 | 09/01 - 3º dia – Mt 3,13-17 | 10/01 - 4º dia – 
Mc 1,21b-28 | 11/01 - 5º dia – Mc 1,29-39 | 12/01 - 6º dia – Mc 1,40-45 | 13/01 - 7º dia – Mc 2,1-12 | 
14/01 - 8º dia – Mc 2,13-17 | 15/01 - 9º dia – Jo 1,29-34 | 16/01 - 10º dia – Mc 2,18-22 | 17/01 - 11º 
dia – Mc 2,23-28 | 18/01 - 12º dia – Mc 3,1-6 | 19/01 - 13º dia – Mc 3,7-12 

 
 

5. HOMILIA 
 
 

6. PRECES ESPONTÂNEAS 
R. São Sebastião, vocacionado e missionário, rogai por nós! 
 
Caso seja oportuno, reza-se a Ladainha de São Sebastião neste momento. 



7. ORAÇÃO A SÃO SEBASTIÃO 
T. Glorioso Mártir São Sebastião, / valoroso padroeiro e defensor da 
cidade do Rio de Janeiro, / vós que derramastes vosso sangue / e destes 
a vossa vida em testemunho da Fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, / 
alcançai-nos do mesmo Senhor, / a graça de sermos vencedores do 
nosso verdadeiro inimigo: o pecado, / que nos faz viver sem fé, sem 
esperança e sem caridade. Protegei, com a vossa poderosa intercessão, 
/ os filhos desta Terra de Santa Cruz. / Livrai--nos de toda epidemia 
corporal, moral e espiritual. / Fazei que se convertam aqueles que, /por 
querer ou sem querer, /são instrumentos de infelicidade para os outros. / 
E que o justo persevere na sua fé / e propague o amor de Deus, até o 
triunfo final. / São Sebastião, / advogado contra as epidemias, a fome e 
as guerras, / rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da Fé, / 
socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes, / rogai por 
nós junto a Deus. Amém. 
 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 
 
 
8. BÊNÇÃO FINAL 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.  
P. O Deus, que é nosso Pai e nos reuniu para celebrar a solenidade de São 
Sebastião, padroeiro da Cidade e da Arquidiocese, vos abençoe, vos proteja 
de todo o 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 amor. 
T. Amém. 
P. Abençoe-vos o 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. 



9. CANTO FINAL 
1. Quero ouvir teu apelo Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na 
alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor! 
REFRÃO: E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor, pois disponível eu 
estou para servir-te, Senhor! (bis) 
2. Dia a dia tua graça me dás; nela se apoia o meu caminhar. Se estás ao 
meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer?...  
 

 
Ladainha de São Sebastião 
Senhor, tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós. 
 

Santa Maria, rainha dos mártires, rogai por nós. 
São Sebastião, nosso padroeiro, 
Vocacionado à missão, 
Padroeiro da cidade e da arquidiocese do Rio de Janeiro, 
Valente defensor do Evangelho, 
Invencível atleta da fé, 
Protetor contra as guerras e epidemias, 
Escuto vitorioso contra as insídias do mal, 
Soldado de Cristo, 
Socorro contra doenças e calamidades, 
Guerreiro defensor da verdade, 
Advogado dos pecadores, 
Transpassado por flechas,  
Contemplado com duplo e heroico martírio, 
Manso cordeiro levado ao sacrifício, 
Honra e glória da santa Igreja, 
Configurado ao mistério pascal de Cristo, 
Nosso poderoso intercessor, 
Modelo de coragem, firmeza e fortaleza, 
Socorro e auxílio dos fieis e dos cariocas,                                            
 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.   
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
 

Rogai por nós, glorioso São Sebastião!  
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 
 

OREMOS. Dai-nos, ó Deus o espírito de fortaleza para que, sustentados pelo exemplo de São 
Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos 
homens. Por Cristo, nosso Senhor.  
T. Amém. 


