
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 20 A 23 DE JANEIRO DE 2022 

Dia 20 - Quinta-feira 
 

(DIA DE SÃO SEBASTIÃO) 
 

Tema: “Com São Sebastião, vivemos em 
Jesus Cristo, a Unidade e a Fraternidade”. 
19h Oração do Terço 
Participação: Pastoral da Criança e do Batismo 
Missa na Matriz 
Liturgia: Catequese 
Canto: Comunidade Santo Expedito 
 

Dia 21 - Sexta-feira 
 

Tema: “Com São Sebastião, vivemos em 
Jesus Cristo, a coragem de anunciar o 
Evangelho”. 
19h Oração do Terço 
Participação: Vicentinos e Irmandade do 
Santíssimo 
Missa na Matriz 
Liturgia: Apostolado da Oração  
Canto: Grupo Kairós 
 

Dia 22 - Sábado 
 

Tema: “São Sebastião, mártir pelo amor ao 
Reino de Deus e pela coragem de viver sua 
fé”. 
19h Oração do Terço 
Participação: ECC, Grupos de Reflexão e 
Movimento Mãe Rainha. 
Missa na Matriz 
Liturgia: Pastoral Familiar     
Canto: DJC 
 

Dia 23 - Domingo (Dia Festivo) 
 

Tema: “Glorioso mártir São Sebastião, 
conceda a seus devotos uma firme proteção”. 
 

09h Missa na Matriz 
Participação na Liturgia e Canto: EAC 
Fiéis em geral e devotos de São Sebastião. 
 

Não haverá procissão 
 

Após a celebração, haverá leilão de 
prendas e donativos na Praça da Matriz. 

 

Nota:  
 

A paróquia continua com todos os cuidados 
indicados pelas autoridades de saúde, como 
distanciamento, uso obrigatório de máscaras e 
álcool gel nas mãos. 
Agradecimento a todos os festeiros que se 
dispuseram na realização da festa. 
 

Que São Sebastião abençoe a todos! 
 

Oração a São Sebastião 
 

Glorioso Mártir São Sebastião, soldado de Cristo e 
exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão 
junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por 
quem destes a vida. 
Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a 
Jesus por nós para que sejamos testemunhas do amor 
de Deus. 
Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, 
pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança 
na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com 
os irmãos, pedi a Jesus que aumente o nosso amor para 
com todos. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, 
protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra; defendei 
as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são 
dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. 
E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os 
males. Assim seja. Amém! 

Visto: CPP, CAEP e 
Pároco pe. Jorge Luis de Miranda Vieira 
Apoio: Pastoral do Dízimo 

 


