
 

SANTA MISSA NA MEMÓRIA DE SÃO SEBASTIÃO, mártir 

20 DE JANEIRO DE 2022 
 

Antífona da entrada 

Este Santo lutou até à morte pela lei de seu Deus 

e não temeu as ameaças dos ímpios, 

pois se apoiava numa rocha inabalável. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: A graça e a paz de Deus, nosso 

Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 

estejam convosco. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

 

 

 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: O Senhor Jesus, que nos 

convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, 

nos chama à conversão. Reconheçamos ser 

pecadores e invoquemos com confiança a 

misericórdia do Pai. 
 

Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que sois a verdade que ilumina os 

povos, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que sois a vida que renova o 

mundo, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

 

 
 



 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA 

1Sm 18,6-9;19,1-7 

Saul, meu pai, procura matar-te. 
 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel – 

Naqueles dias, quando Davi voltou, depois 

de ter matado o filisteu, as mulheres de 

todas as cidades de Israel saíram ao 

encontro do rei Saul, dançando e cantando 

alegremente ao som de tamborins e 

címbalos. E, enquanto dançavam, diziam 

em coro: “Saul matou mil, mas Davi matou 

dez mil”. Saul ficou muito encolerizado 

com isto e não gostou nada da canção, 

dizendo: “A Davi deram dez mil, e a mim 

somente mil. Que lhe falta ainda, senão a 

realeza?” E, a partir daquele dia, não olhou 

mais para Davi com bons olhos. Saul falou 

a Jônatas, seu filho, e a todos os seus servos 

sobre sua intenção de matar Davi. Mas 

Jônatas, filho de Saul, amava 

profundamente Davi, e preveniu-o a 

respeito disso, dizendo: “Saul, meu pai, 

procura matar-te; portanto, toma cuidado 

amanhã de manhã, e fica oculto em um 

esconderijo. Eu mesmo sairei em 

companhia de meu pai, no campo, onde 

estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que 

ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu 

souber”. Então Jônatas falou bem de Davi a 

Saul, seu pai, e acrescentou: “Não faças mal 

algum ao teu servo Davi, porque ele nunca 

te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem 

feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou 

a sua vida, matando o filisteu, e o Senhor 

deu uma grande vitória a todo o Israel. Tu 

mesmo foste testemunha e te alegraste. Por 

que, então, pecarias, derramando sangue 

inocente e mandando matar Davi sem 

motivo?” Saul, ouvindo isto, e aplacado 

com as razões de Jônatas, jurou: “Pela vida 

do Senhor, ele não será morto!” Então 

Jônatas chamou Davi e contou-lhe tudo 

isto. Levou-o em seguida a Saul, para que 

ele retomasse o seu lugar, como antes – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 55(56) 
 

R/. É no Senhor que eu confio 

e nada temo. 
 

Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, † 

pois há tantos que me calcam sob os pés, * 

e agressores me oprimem todo dia! 

Meus inimigos de contínuo me espezinham,* 

são numerosos os que lutam contra mim! 

R/. 
 

Do meu exílio registrastes cada passo, † 

em vosso odre recolhestes cada lágrima, * 

e anotastes tudo isso em vosso livro! 

Meus inimigos haverão de recuar † 

em qualquer dia em que eu vos invocar; * 

tenho certeza: o Senhor está comigo! R/. 
 

Confio em Deus e louvarei sua promessa. † 

É no Senhor que eu confio e nada temo: * 

que poderia contra mim um ser mortal? 

Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, * 

e vos oferto um sacrifício de louvor. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Cf. 2Tm 1,10 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Jesus Cristo Salvador 

destruiu o mal e a morte; 

fez brilhar pelo Evangelho 

a luz e a vida imperecíveis. R/. 
 

EVANGELHO  Mc 3,7-12 

Os espíritos maus gritavam: 

“Tu és o Filho de Deus!” 

Mas ele ordenava severamente 



 

para não dizerem quem ele era. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho 

de Jesus Cristo segundo Marcos. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, Jesus se retirou para 

a beira do mar, junto com seus 

discípulos. Muita gente da Galileia 

o seguia. E também muita gente da Judeia, 

de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do 

Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi 

até Jesus, porque tinham ouvido falar de 

tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos 

discípulos que lhe providenciassem uma 

barca, por causa da multidão, para que não 

o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha 

curado muitas pessoas, e todos os que 

sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele 

para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus 

caíam a seus pés, gritando: “Tu és o Filho 

de Deus!” Mas Jesus ordenava severamente 

para não dizerem quem ele era – Palavra da 

Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 

também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social 

do Santuário Estadual. 
 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que 

este sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-

poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, 

para nosso bem e de toda santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: Santificai, ó Deus, com a vossa 

bênção, as nossas oferendas e acendei em 

nós o fogo do vosso amor, que levou São 

Sebastião a vencer os tormentos do 

martírio. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DOS MÁRTIRES 

O testemunho do martírio 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos graças, 

sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 

Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo 

mártir São Sebastião, que confessou o vosso 

nome e derramou seu sangue como Cristo, 

manifestais vosso admirável poder. Vossa 

misericórdia sustenta a fragilidade humana e 

nos dá coragem para sermos as testemunhas 

de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 

Enquanto esperamos a glória eterna, com 

todos os vossos anjos e santos, nós vos 

aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 

voz: 
 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a vossa 

glória. Hosana nas alturas! Bendito o que 

vem em nome do Senhor! Hosana nas 

alturas! 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
 

Celebrante: Na verdade, ó Pai, vós sois santo 

e fonte de toda santidade. Santificai, pois, 

estas oferendas, derramando sobre elas o 

vosso Espírito, a fim de que se tornem para 

N 



 

nós o Corpo e ✠ o Sangue de Jesus Cristo, 

vosso Filho e Senhor nosso. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 

Celebrante: Estando para ser entregue e 

abraçando livremente a paixão, ele tomou o 

pão, deu graças e o partiu e deu a seus 

discípulos, dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 

MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 

POR VÓS. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: Do mesmo modo, ao fim da 

ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu 

graças novamente o deu a seus discípulos, 

dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 

CÁLICE DO MEU SANGUE, O 

SANGUE DA NOVA E ETERNA 

ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS PARA 

REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 

ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Todas as vezes que comemos deste pão 

e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor, a vossa morte, 

enquanto esperamos a vossa vinda! 
 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da 

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 

oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice 

da salvação; e vos agradecemos porque nos 

tornastes dignos de estar aqui na vossa 

presença e vos servir. 

R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

Celebrante:  E nós vos suplicamos que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, 

sejamos reunidos pelo Espírito Santo num 

só corpo. 

R/. Fazei de nós 

um só corpo e um só espírito! 
 

Celebrante:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 

Igreja que se faz presente pelo mundo 

inteiro: que ela cresça na caridade com o 

papa Francisco, com o nosso bispo Dimas, 

seu auxiliar Mariano, e todos os ministros do 

vosso povo. 

R/.  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
 

Celebrante: Lembrai-vos também dos 

nossos irmãos e irmãs que morreram na 

esperança da ressurreição e de todos os que 

partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na 

luz da vossa face. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
 

Celebrante: Enfim, nós vos pedimos, tende 

piedade de todos nós e dai-nos participar da 

vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de 

Deus, com São José, seu esposo, com os 

santos Apóstolos e todos os que neste 

mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos 

e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

Celebrante: Por Cristo, com Cristo, em 

Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na 

unidade do Espírito Santo, toda a honra e 

toda a glória, agora e para sempre. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Rezemos, com amor e 

confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 

ensinou: 
 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja 

o vosso nome; venha a nós o vosso reino, 

seja feita a vossa vontade, assim na terra 

como no céu; o pão nosso de cada dia nos 

dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do mal. 
 

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó 

Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 



 

pela vossa misericórdia, sejamos sempre 

livres do pecado e protegidos de todos os 

perigos, enquanto, vivendo a esperança,  

aguardamos a vinda de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, 

o poder e a glória para sempre! 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes 

aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 

vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 

pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 

dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 

unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o 

Espírito Santo. 

R/.  Amém. 
 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 

o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

Celebrante: Felizes os convidados para o 

Banquete nupcial do Cordeiro. Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) 

de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

Antífona da comunhão • Mt 16,24 

Quem quiser ser meu discípulo, 

renuncie a si mesmo, 

tome a sua cruz e siga-me, 

diz o Senhor. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

Celebrante: Ó Deus, que estes sagrados 

mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo 

que levou vosso mártir São Sebastião a vos 

servir fielmente e a vencer o martírio. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Adore o Santíssimo Sacramento 
do Corpo e Sangue do Redentor. 

 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar, 

pois o Antigo Testamento 

deu ao Novo o seu lugar.  
 

Venha a fé por suplemento 

os sentidos completar. 

Ao Eterno Pai cantemos 

e a Jesus, o Salvador. 
 

Ao Espírito exaltemos, 

na Trindade eterno amor.  

Ao Deus uno e trino demos 

a alegria do louvor.  

Amém. 
 

Celebrante: Do céu lhes destes o pão. 

R/. Que contém todo o sabor. 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste 

admirável sacramento, nos deixastes o 

memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar 

com tão grande amor o mistério do vosso 

Corpo e do vosso Sangue, que possamos 

colher continuamente os frutos da vossa 

redenção. Vós que viveis e reinais para 

sempre. 

R/. Amém. 
 



 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 
 

Receba a bênção do Santíssimo 

e trace o sinal da cruz. 
 

ACLAMAÇÕES E ORAÇÕES APÓS 

A BÊNÇÃO COM O SANTÍSSIMO 
 

Bendito seja Deus. 
 

Bendito seja seu santo nome. 
 

Bendito seja Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
 

Bendito seja o nome de Jesus. 
 

Bendito seja seu sacratíssimo Coração. 
 

Bendito seja o seu preciosíssimo Sangue. 
 

Bendito seja Jesus 

no Santíssimo Sacramento do altar. 
 

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
 

Bendita seja a grande Mãe de Deus, 

Maria Santíssima. 
 

Bendita seja 

sua santa e imaculada Conceição. 
 

Bendita seja sua gloriosa Assunção. 
 

Bendito seja o nome de Maria, 

Virgem e Mãe. 
 

Bendito seja São José, 

seu castíssimo esposo. 
 

Bendito seja Deus 

nos seus anjos e nos seus santos. 
 

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa 

Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos 

ministros. 
 

Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso 

Santo Padre o papa; sobre o nosso 

Arcebispo, e sobre o nosso Pároco e sobre 

todo o Clero; sobre o chefe da Nação e do 

Estado, e sobre todas as pessoas 

constituídas em dignidade, para que 

governem com justiça. 
 

Dai ao povo brasileiro paz constante e 

prosperidade completa. Favorecei com os 

efeitos contínuos da vossa bondade, o 

Brasil, este Arcebispado, a Paróquia em 

que habitamos, a cada um de nós em 

particular, e a todas as pessoas por quem 

somos obrigados a rezar, ou que se 

recomendaram às nossas orações. 
 

Tende misericórdia das almas dos fiéis, que 

padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, 

o descanso e a luz eterna. 

 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 
 


