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RESUMO  

 

 

            O relatório deste trabalho de conclusão de curso tem como objeto central  
descrever a sistemática de produção de um vídeodocumentario que mostra a 
devoção dos católicos da cidade de Governador Dix-sept Rosado no Rio Grande do 
Norte, em São Sebastião, padroeiro do município. O vídeo apresenta esta expressão 
de fé, através de trechos de imagens de procissão de São Sebastião e de 
depoimentos de devotos selecionados. O título Momentos de Fé, justifica-se pela 
força do catolicismo e em função do que é mostrado no trabalho, que a fé é 
constante na vida do homem, que possui momentos fortes de expressões. No vídeo 
podemos identificar três momentos distintos: O inicio da devoção, a propagação da 
fé através das promessas e a valorização das festas de padroeiros é demonstrada 
no trabalho. O documentário é de curta duração, aproximadamente 13 minutos e 
representa, conforme o  título, os momentos de fé do povo católico. 
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1 - INTRODUÇÃO 

             O trabalho científico é uma atividade geradora de conhecimentos e 

transformações sociais onde cada agente expõem suas teorias e seus trabalhos 

como forma de reconhecimentos e de conquistas. Outros acontecimentos sociais 

também precisam de registros e o vídeo-documentário surge como ferramenta de 

exposição, mas também de exercício crítico, classificando-se como um meio 

adequado para documentar trabalhos de diversas naturezas e características. No 

nosso caso queremos documentar através de um vídeo, a fé como elemento de 

atuação na sociedade, tendo como base os devotos de São Sebastião em 

Governador Dix-Sept Rosado. 

 A população católica do Brasil, sempre utilizou a sua fé como instrumento 

orientador de suas decisões e do seu modo de viver. Esta tem sido a realidade de 

todas as Dioceses brasileiras, sendo também a realidade da população católica do 

município de Governador Dix-Sept Rosado, por isso o interesse em documentar as 

diversas manifestações de fé em São Sebastião, padroeiro e santo de maior 

devoção do povo da cidade. 

            Em Governador Dix-Sept Rosado, o catolicismo a exemplo de muitas cidades 

brasileiras é bastante participativo em suas celebrações semanais e principalmente 

no momento forte de celebração ao seu padroeiro, que acontece no mês de janeiro. 

As festas em honra a São Sebastião, além de promover o aquecimento da fé dos 

devotos da cidade, também é um momento de retorno dos filhos ausentes da terra, 

que se juntam à população  em uma grande celebração. 

            A fé constitui uma característica própria do ser humano, seja qual for o seu 

credo ou religião. A crendice esta presente no cotidiano do homem, interferindo nas 

suas escolhas e comportamentos. Desta forma, a expressão popular da fé, nos 

incentiva a realizarmos este trabalho de pesquisa e divulgação, de uma forma 

particular, as manifestações de fé ocorridas na igreja católica, principalmente a 

religiosidade popular do nosso povo. 

            A fé popular é um tema amplamente debatido, por apresentar imensuráveis 

pontos de vista, tanto por parte de quem a vivencia mais intensamente, quanto por 

aqueles que a desempenham de forma mais discreta. É neste contexto de 

demonstração de fé, que pauta-se esta pesquisa. Estudar as diferentes 

manifestações de fé popular nos santos padroeiros. No nosso caso, estudou-se a fé 



 

 

do dixseptiense – pessoas nascidas município de Governador Dix-Sept Rosado - em 

no seu padroeiro São Sebastião, com a finalidade de identificar como esta fé se 

manifesta e entender como ela influencia na deste povo. 

            Esta expressão de fé pode ser expressa de várias maneiras, mas com o 

objetivo de homenagear o seu santo de devoção, que vai pautar o tema e problema 

de pesquisa deste trabalho. A intenção com este trabalho é mostrar através de um 

vídeo-documentário, como esta devoção acontece e que influência exerce sobre as 

pessoas. A escolha do tema e do local de pesquisa fundamenta-se na origem 

familiar destes acadêmicos e na educação religiosa que foi recebida.   

  O Realizou-se trabalho em três etapas e em momentos distintos. A primeira 

etapa que denominou-se de pré-produção, iniciou-se ainda no semestre anterior 

quando decidiu-se mostrar a fé do povo de Governador Dix-Sept Rosado em São 

Sebastião, seu padroeiro e em conversas em varias oportunidades, decidiu-se que a 

melhor forma seria a de um vídeo-documentário. A segunda etapa, a produção, 

também foi iniciada antes do inicio do semestre letivo, para que fosse possível 

capturar as imagens da festa em devoção a São Sebastião, no mês de janeiro. Esta 

etapa teve uma interrupção devido à greve na Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte, sendo após seu término, no mês de setembro com a gravação de 

depoimentos. Logo em seguida aconteceu a terceira etapa, a edição e finalização do 

documentário.  

Com este trabalho, espera-se mostrar as manifestações de fé em São 

Sebastião e, ao mesmo tempo, mostrar a vida do nosso povo e suas festas e 

celebrações, acentuando os seus comportamentos e opiniões em relação a festa e 

sua fé. Enfim, como este modo de viver do povo dix-septiense, está inserido em um 

contexto maior, o do mundo católico. 

 

 

 

 

 



 

 

2 - OBJETIVOS: 

- Mostrar as manifestações de fé em São Sebastião; 

- Mostrar a vida do nosso povo, suas festas e celebrações, acentuando os 

seus comportamentos e opiniões em relação a sua fé; 

- Valorizar o início da devoção e a propagação da fé através das promessas; 

- Valorizar as festas de padroeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 - JUSTIFICATIVA 

           A ideia de produzir um vídeo como projeto experimental para conclusão do 

curso de comunicação social surgiu quando em diálogo escolheu-se o assunto a ser 

abordado no trabalho, optando pelo vídeo por entendermos ser a melhor de 

mostrarmos as expressões populares, ou seja, a imagem retrata uma realidade que 

não é perceptível em outras mídias. Assim definimos que o nosso trabalho seria um 

vídeo documentando a fé do povo  em São Sebastião, a ser gravado na cidade de 

Governador Dix-sept Rosado. 

           As expressões de fé em suas diferentes manifestações, sempre foram 

motivos de debates, mesmo levando em conta o ditado popular, que diz que religião 

não se discute. Por isso a nossa atenção e opção por este tema em nosso trabalho 

de conclusão de curso. Entende-se que o assunto pode ser abordado de diversas 

formas, assim, resolvemos mostrar alguns momentos de como estas expressões de 

fé acontecem. 

 A nossa primeira opção foi mostrar a fé que o católico tem nos seus santos 

padroeiros. Esta ideia inicial transformou-se na ideia principal de mostrar estas 

manifestações de fé em São Sebastião, padroeiro da cidade de Governador Dix-

Sept Rosado. A opção pelo tema, pela cidade e seu santo padroeiro, justifica-se por 

sermos originários de famílias católicas, portanto com afinidades com o tema 

escolhido, acrescentando-se ainda que por sermos naturais da cidade citada, 

possuímos a experiência de algumas festas populares em homenagem a este santo. 

             O vídeo-documentário entende-se como sendo o formato mais adequado 

para este tipo de trabalho descritivo, por mostrar com nitidez as imagens, os 

símbolos, às expressões faciais, as cores e o ritmo dos acontecimentos, 

contribuindo tanto para o registro documental, quanto como referência em um 

estudo posterior. Com relação a escolha da entrevista como forma de abordagem do 

tema junto aos depoentes, entendemos que desta forma, os entrevistados se sintam 

mais a vontade em apresentar seus pontos de vista, uma vez que recebem o 

estímulo em descrever suas experiências.  

 Além disso, no vídeo-documentário dispõe-se de um tempo maior do que na 

grande reportagem, o que garante aos executores a possibilidade de mostrar, sem 



 

 

preocupação com a duração, tudo o que um evento como este e a religiosidade 

proporcionam ao povo católico que é movido pela fé.  

 Desta forma, chegamos à conclusão que através deste estudo, estaremos 

mostrando as manifestações de fé do nosso povo, e ao mesmo tempo, tiraremos 

destas manifestações, contribuições para possíveis aprofundamentos deste tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 - REFERENCIAL TEÓRICO 

          O vídeo-documentário oferece uma vasta gama de técnicas para apresentar 

uma mensagem ao público. Como uma forma alternativa de mídia, o vídeo torna-se 

popular por facilitar ao expectador a compreensão da mensagem, uma vez que, 

mostra de forma sincronizada imagens e sons. Com avanço da tecnologia, embora 

ainda demande um alto custo financeiro, a sua produção vem sendo facilitada, 

devido as variedades de opções técnicas existentes no mercado. Estas vantagens 

influenciaram na escolha desta mídia na produção deste trabalho de conclusão de 

curso. 

          Para a produção de um vídeo, Watts (1990) destaca a importância da 

elaboração de um roteiro de gravação, relacionando tudo aquilo que pretende-se 

colocar na produção, alinhando-se imagens e sons. Por sua vez Bonásio(2002) 

destaca a importância do poder da imagem nas produções audiovisuais, elencando 

e destacando os elementos: Luz, cor, dimensão e movimento. A partir do ponto de 

vista destes autores, entende-se que o vídeo-documentário seja a forma mais 

apropriada para mostrar a história de fé da comunidade católica da cidade de 

Governador Dix-sept Rosado-RN 

         Segundo Bonásio (2002) existem quatro técnicas diferentes para se produzir 

um vídeo, cada uma apresentando vantagens e desvantagens. Para vídeo-

documentário Momentos de Fé, utilizou-se a técnica de take a take na gravação da 

procissão de São Sebastião, com a intenção de mostrar os devotos nos momentos 

fortes de devoção. Já para os depoimentos dos devotos selecionados, utilizou-se um 

questionário comum, enquanto que para o Padre Carlos Dantas, perguntou-se sobre 

as orientações da Igreja Católica para o fenômeno da devoção popular nos santos 

padroeiros. Para a gravação dos depoimentos utilizou-se a técnica de gravação em 

seguimento, ou seja, cada entrevistado gravou sua participação de forma integral, 

um de cada vez. 

            Nos depoimentos os devotos contaram suas histórias de fé, suas percepções 

e como a fé influenciou na vida de cada um, do início da devoção aos dias atuais. 

Sobre fé e cultura popular, buscou-se também o ponto de vista alguns autores 

católicos que também são referenciados neste trabalho. 



 

 

 

 A história do mundo, qualquer que sejam os povos analisados, caracteriza-se 

em suas sociedades pela crença em uma força superior, a qual é atribuída os 

sucessos, as frustrações, e até mesmo as grandes catástrofes, vistas como castigos 

divinos, são explicações aceitas pelos povos como reais e indiscutíveis. Nos dias 

atuais, a fé ao lado dos estudos científicos, ainda é aceita como explicação das 

coisas. Para Cottier, a fé é expressão de algo superior, portanto sagrado. 

A fé enquanto tal não erra. Ela é uma virtude. Teologal, e, portanto um dom 
sobrenatural. Deus, e quem a recebe participam a sua maneira do dom 
profético de Cristo. A fonte dessa infalibilidade é o próprio espírito santo, 
que inspira e move a abordagem intuitiva aos mistérios com o qual o povo 
de Deus reconhece a verdade revelada, e sabe também discernir o 
verdadeiro do falso. (COTTIER, 2010). 

 

 Por esta razão, o autor reconhece e credita a fé como dom de Deus, sendo, 

portanto uma virtude infalível e verdadeira, pelo qual os homens precisam direcionar 

suas atitudes, sabendo discernir conscientemente entre o que é verdadeiro e o que 

é falso. Para o cardeal Cottier, a fé não falha, pois é um dom sobrenatural de Deus. 

            Esta fé é apresentada na religiosidade e cultura popular, através das e 

tradições dos povos, que celebram sua história, conquistas e acontecimentos 

marcantes na vida da comunidade. Este fenômeno acontece em todos os lugares, 

apresentando características próprias para cada lugar ou situação. Por isso a 

riqueza de detalhes e de expressões presentes na cultura popular. 

            A cultura popular é descrita pelos historiadores como toda e qualquer 

manifestação popular produzida pelo povo, em que o povo participa ativamente. 

Essas manifestações surgem dos costumes e tradições da comunidade e é 

transmitida de geração em geração, principalmente de forma oral, ou seja, as 

histórias e os costumes são ensinados pelos mais velhos às novas gerações, 

fazendo com que a cultura popular sobreviva entre os povos. Neste contexto está 

inserida a religiosidade popular, a devoção aos santos e santas em cada 

comunidade, como é o caso de devoção a São Sebastião em Governador Dix-Sept 

Rosado. 



 

 

            Com base nessas afirmações, entende-se cultura popular como sendo o 

resultado de uma interação contínua entre pessoas de determinada região, que 

recobre um complexo de padrão de comportamento e crença de um povo. Esta 

interação é essencial na vida do homem, pois é a partir dela que ele orienta o seu 

comportamento e a sua participação no meio em que vive. Viver em comunidade, 

seguindo suas tradições faz do homem um sujeito ativo na história do seu povo.  

 A história da igreja católica do Brasil e do mundo são partes deste contexto, o 

nosso povo é movido pela fé, e busca constantemente demonstra-la, através do 

criador da vida, mas também aos grandes personagens da história da igreja católica, 

que denominamos de santos. Conforme cita o catecismo da igreja católica: Olhai 

senhor para a fé da nossa igreja. 

            É tradição na igreja homenagear os grandes personagens de sua história, 

que com bravura, coragem e fé dedicaram suas vidas em favor do seu povo. A 

história do povo de Deus apresenta inúmeros exemplos de mártires e líderes 

populares que se assemelham a esta tradição. Aqui destacamos mais uma vez a 

bravura de São Sebastião que renunciou ao cargo de chefe da guarda romana, 

assumindo a condição de cristão e defensor do seu povo, contra as injustiças e 

perseguições do império romano, sendo perseguido, preso e martirizado até a 

morte. 

Como se faz um santo? Como se declara um santo? Homens e mulheres 

são chamados a serem santos e pautando sua vida no ensinamento, na 

vivencia do evangelho, a igreja olha e diz este homem, esta mulher pode 

ser venerado, tem a honra dos altares, tem uma vida de exemplos, de 

testemunhos, e aí surgem os santos da igreja. Homens e mulheres que 

deixaram se guiar pelo evangelho e pela vontade de Deus. (DANTAS, 2012) 

                                           

            Através do documento de Aparecida, a igreja católica renova o 

reconhecimento aos grandes líderes e mártires que com seus ensinamentos, 

testemunhos e perseverança, alimentaram a fé do povo e da igreja. Esta fé se 

renova também no seguimento a Deus dos atuais missionários e agentes pastorais, 

que em todos os lugares catequizam o evangelho de Jesus Cristo às nações. 



 

 

            Sobre fé e santidade, Santos [2010] explica no seu livro, que a compreensão 

da fé ordena vida do cristão e torna Deus o centro de sua vida. 

Quando o cristão consegue compreender que ele já possui a fé como dom 

de Deus e busca assim ordenar toda sua alma para viver de tal forma, de 

que ele deixa de fazer de si mesmo o centro de sua vida, para Deus ocupar 

com poder, amor e gloria o centro de sua existência. (SANTOS, 2010). 

 

 Em sua citação, a autora nos diz que a partir do momento em que o homem 

se reconhece possuído pela fé, é que ele ordena sua vida em favor do bem comum 

e da propagação do evangelho e da justiça. É desta forma que surgem os exemplos 

históricos dos profetas, santos e inúmeros devotos que direcionam suas vidas pela 

fé. 

            O catecismo da igreja católica, cita já em seu prólogo, que os que com ajuda 

de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram por 

sua vez impulsionados pelo amor de Cristo, à anunciar por todas as partes do 

mundo a boa notícia. Esta atitude de seguimento coloca o homem perante a igreja, 

na condição de bem-aventurado e, portanto exemplo de fé. 

            A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus, ou seja, o 

homem precisa de uma presença divina em que possa depositar sua crença, sendo 

a fé um instrumento para dar mais sentido a vida. Desta forma, podemos afirmar 

com segurança que a fé é um sentimento humano. Segundo o catecismo da igreja 

católica, a graça, a inteligência, a liberdade, a necessidade e a perseverança, são 

características da fé, que mostram a fé como um ato humano.  

            De acordo com documento de Aparecida, no parágrafo 273, que fala dos 

apóstolos e santos da igreja católica, o testemunho dos santos inspiram o serviço e 

a ação das comunidades cristãs. Sobre esta afirmação, entende-se que é a partir 

dos exemplos de fé e caridade que o povo assume o papel de cristão, adotando um 

projeto de vida de comunhão e partilha em sua comunidade. Quando isso acontece, 

é reconhecido o exemplo de santos e santas, pois mostra que os seus ensinamentos 

continuam vigentes no povo católico. O documento de Aparecida ressalta ainda no 

parágrafo 275, que a igreja e o povo cristão, reconhecem o exemplo de homens e 



 

 

mulheres, como expressões culturais da história, os seus testemunhos de vida e 

santidade e a perseverança na defesa dos direitos das pessoas. E acrescenta que 

os cristãos de hoje, são chamados a continuar esta missão.   

 Para a igreja católica é considerado santificado os homens e mulheres que 

dedicaram suas vidas em favor da fé, da justiça e da valorização da vida dos mais 

pobres, negando os prazeres individuais e da sociedade. E no meio desses 

exemplos de vida, que está inserido São Sebastião e todos os santos populares, daí 

o porquê de cada um deles serem homenageados em diferentes lugares e 

situações. As festas religiosas populares são momentos fortes de celebração da fé e 

da vida do homem em família e comunidade. Conforme cita Gabriela em seu artigo 

festas religiosa popular: 

      

Por meio de suas festas tradicionais, as comunidades estreitam seus laços 

e mantêm sua identidade como grupo, celebrando sua vida cotidiana. Em 

tempos remotos, o homem primitivo pedia aos Deuses proteção e colheita 

farta, muitas vezes usando comida, bebida, música e dança como 

oferendas. Como a agricultura está relacionada ao ciclo das estações, 

essas celebrações se tornaram periódicas. Com o cristianismo, a igreja 

católica transformou alguns desses rituais pagãos em homenagens aos 

santos, conferindo a eles um caráter sagrado de acordo com os princípios 

cristãos. (MARTINS, 2010).  

 

            A família é a primeira escola de fé e fonte de valores humanos e cívicos, esta 

realidade se concretiza também em Governador Dix-Sept Rosado. Desde criança o 

povo cristão recebe os ensinamentos da igreja e faz deles o seu caminho. A fé é 

desta forma, um princípio para sua vida pessoal, familiar e comunitária. Para a igreja 

católica a fé é adequadamente professada quando é vivenciada na cultura de um 

povo. Este fenômeno pode ser observado nos ensinamentos de país para filhos e 

nas celebrações religiosas e festas populares. 

            O documento de Aparecida no parágrafo 478 mostra a fé como criadora e 

animadora da cultura popular, através da arte, música, literatura e, sobretudo nas 

tradições religiosas. Este ponto de vista mostra uma concepção de fé mais real, 



 

 

mais transformadora, contrariando a visão conservadora do passado, da fé como 

algo inquestionável. 

            A devoção aos santos pelo povo católico é uma das práticas mais antigas do 

cristianismo, sendo, portanto uma tradição através do tempo, que imagina-se não 

desaparecerá, pelo menos pelas próximas gerações. Para os historiadores esta 

tradição é uma expressão puramente emocional e espontânea, por esta razão não 

apresenta qualquer patente institucional. Já para a igreja católica, esta devoção 

popular é uma manifestação de fé racionalizada e institucionalizada por meio de um 

processo formal de santificação. Mesmo assim, as diferentes visões sobre o caso 

não diminui a importância desta tradição popular, mas ao contrário, favorece ao 

povo celebrar sua vida cotidiana, pois eleva suas tradições a um caráter sagrado. 

A igreja aceita este tipo de devoção chamando de veneração, nós olhamos 

para os santos, não querendo que ele seja Deus, ou melhor, ou igual a 

Deus, mas a igreja diz que os santos foram homens e mulheres, que 

pautando suas vidas no ensinamento são pra nós exemplos, são pra nós 

testemunhos, e a igreja aprova o nosso buscar, viver, a vida dos santos que 

a gente também chama de padroeiro, seja de uma cidade, seja de uma 

comunidade, seja de um grupo específico, mas o padroeiro é sempre 

aquele que coloca sua vida de exemplo, de testemunho para ajudar os 

outros a buscar se aproximar mais de Deus. (DANTAS, 2012). 

 Sobre festas religiosas populares e religiosidade popular no Brasil, o padre 

José Candido da Silva, demonstra o ponto de vista da seguinte forma:  

Além de uma forma bastante peculiar de viver e expressar sua fé, o povo 

brasileiro criou e conserva varias formas, algumas muito ricas, outras nem 

tanto, de expressão de sua fé religiosa, originariamente cristã. Esta origem 

cristã já se revela na vinculação com o ano litúrgico da igreja, que, por sua 

vez, é a celebração no tempo do mistério de Cristo. (SILVA, 2010). 

 

 O ponto de vista do autor, de que a religiosidade popular é uma forma que o 

povo encontra de viver e expressar sua fé entendemos que seja este também o 

ponto de vista da igreja católica, por isso sua vinculação com o ano litúrgico desta 

igreja. A expressão de fé e de religiosidade popular se repete todos os anos, em 

todos os lugares, justiçando-se desta forma, uma atenção e um estudo deste tema.  



 

 

Enfim, nosso trabalho se fundamenta na fé do povo católico e sua devoção aos 

mártires, de uma forma especial no nosso santo padroeiro São Sebastião e do povo 

de Governador Dix-Sept Rosado e suas diversas manifestações de fé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 -  METODOLOGIA  

 

 Neste trabalho ao qual  apresenta-se como requisito de trabalho de conclusão 

de curso, aborda-se a temática da fé  e suas diferentes manifestações. Utilizou-se o 

documentário, enquanto gênero cinematográfico e de vídeo, para mostrar como isso 

acontece na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, em relação ao seu padroeiro 

São Sebastião. 

 Para que as manifestações de fé em são Sebastião sejam mostradas, 

utilizamos em nosso trabalho, a metodologia da pesquisa ação, da observação 

participante e da entrevista com os devotos para que eles contassem as suas 

histórias de fé no padroeiro. As respostas apresentadas por eles foram naturalmente 

muito bem aproveitadas e junto com os recursos de imagens da procissão 

nortearam este trabalho 

            Inicialmente, decidiu-se em nossas reuniões que o universo do nosso 

trabalho seria o município de Governador Dix-Sept Rosado, de uma forma mais 

particular os devotos de São Sebastião, padroeiro da terra. O primeiro passo foi à 

coleta de material audiovisual da procissão, que acontece todos os anos no dia 20 

de janeiro. Os passos seguintes foram o agendamento e gravação de entrevistas 

com três devotos conhecidos na cidade, como amostra comportamental de todos os 

outros devotos. Em seguida todo o material coletado passou pelo trabalho de edição 

até se chegar ao produto final do documentário. 

            Para tanto, o trabalho dividiu-se em três etapas: a pré-produção, a produção 

e a pós-produção. Na primeira etapa foram definidos os caminhos a serem seguidos: 

Tais como temática, formato e o universo da pesquisa. A segunda etapa 

caracterizou-se pela aquisição e coleta do material a ser trabalhado no vídeo-

documentário, que foi o caso da gravação da procissão de São Sebastião e das 

entrevistas. Por fim na terceira etapa, o trabalho de edição, apresentando as 

principais informações apresentadas no documentário. 

 

 



 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             A fé é reconhecida pela igreja católica como uma condição humana, ou seja, 

o homem precisa da fé para tornar-se um ser em evidência em relação aos outros 

seres vivos. Esta fé pode ser manifestada de diversas formas, a partir da formação e 

do ambiente em que o homem a vivencia. 

            Assim, a intenção é mostrar como esta devoção acontece e a influência que 

ela exerce sobre as pessoas. A fé nos santos padroeiros como intercessor junto a 

Deus é uma característica própria do católico, sendo, portanto uma forma de 

expressão na vida humana. Espera-se, portanto, é conhecer a opinião dos devotos 

sobre o tema fé, identificando suas diferentes manifestações, para entender como 

ela influencia na vida das pessoas. O intuito deste trabalho, não é realizar mais uma 

produção audiovisual, mas apresentar mais uma expressão popular do nosso povo. 

            Mostrar a fé do homem não é um trabalho simples, pois como foi dito 

anteriormente, a fé se  mostra de diversas formas e em diversas circunstâncias, mas 

isso não impede seu estudo, nem  tampouco suas expressões. Ao contrário, sua 

diversidade de meios de vivencia-la, favorece novas pesquisas, por proporcionar 

sempre uma nova alternativa de trabalho. 

            Dentro deste universo de novas alternativas está a fé popular, enraizada nas 

tradições do povo, que encontra na cultura popular uma forma de não apenas 

celebrar, mas também de mostrar seu caráter, sua dignidade e a esperança de uma 

vida santificada. Como seguidores dos santos de sua devoção, homens e mulheres 

buscam está próximo desta condição, principalmente as pessoas mais humildes. Os 

devotos, sejam eles fiéis a São Sebastião ou qualquer outro santo, tem um exemplo 

a seguir, que o coloca como protagonista na sua família e na sua comunidade. Por 

esta razão a fé deve ser preservada e alimentada. 

            Existe um ditado popular que diz que a fé sem as obras é morta, por isso a 

necessidade de expressar sempre, seja através da crença ou através de festas 

populares, como a que acontece  anualmente em Governador Dix-sept Rosado, em 

homenagem a São Sebastião. Entende-se que esta forma de propagação da fé é 



 

 

legítima, a exemplo de várias outras formas de expressões encontradas na cultura 

popular. 

            Esta condição de caminho aberto e inacabado deste tema, que é estimulante 

e interessante, sugere novas produções nesta linha de trabalho, uma vez que, o que 

mostramos por ora, é apenas uma pequena amostra no universo da fé e da 

expressão popular. Desde o início o nosso objetivo foi  o de mostrar que a fé é um 

expressão humana, e que através de sua condição natural pode manifestar-se de 

diversas formas. Portanto não temos a pretensão de mostra-la como um todo, mas 

darmos uma contribuição neste universo. 

            O vídeo-documentário Momentos de Fé mostra a devoção dos católicos da 

cidade de Governador Dix-Sept Rosado no padroeiro São Sebastião, mas também 

mostra a cultura de um povo em rezar, festejar e preservar tradições. Um bom 

exemplo desta tradição são os filhos da cidade que estão ausentes, que esperam 

com ansiedade a chegada do período festivo, para retornar a terra natal, 

reencontrar-se com a família e partilhar sua fé em uma grande festa popular. 

            Assim entende-se que o vídeo-documentário Momentos de Fé, representa 

uma amostra da expressão popular, dentro de um universo de teorias e práticas, que 

não pode ser desprezada na comunicação popular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS: 

AMORIM, Maria das Graças Costa. Em entrevista ao projeto. Governador Dix-Sept 

Rosado, 2011. 

ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular. 14 edição. São Paulo. Editora 

brasiliense, 1998. 

BONÁSIO, Walter. Televisão: Manual de Produção e Direção. Belo Horizonte. 

Editora Leitura, 2002.  

 COTTIER, George. Reflexão sobre o mistério e a vida da igreja. Disponível em: 

www.30giorni.it.br. Acesso em: 29 dez. 2010.  

DANTAS, Antonio Carlos. Em entrevista ao projeto. Governador Dix-Sept 

Rosado,2012. 

EDIÇÃO TÍPICA VATICANA: Catecismo da Igreja Católica. Editora Loyola, São 

Paulo-SP, 2000. 

MARTINS, Gabriela. Festas religiosas Populares. Disponível em: 

www.lendorelendogabi.com. Acesso em: 30 dez. 2010. 

MEDEIROS, Anarízia. Em entrevista ao projeto. Governador Dix-Sept Rosado, 

2011. 

ROBERTS-BRESLIN, JAN. Produção de Imagem e som. Tradução de Luiz Cláudio 

de Queiroz, 2ed, editora Campus, Rio de Janeiro - RJ. 

 SANTOS, Juliana Gonçalves dos. A fé. Disponível em: 

www.escritorajuliana.blospot.com. Acesso em: 29 dez. 2010. 

SILVA, Francisco Aldeciano da. Em entrevista ao projeto. Governador Dix-Sept  

Rosado, 2011. 

SILVA, José Cândido da. A religiosidade popular brasileira. Disponível em: 

www.igrejasaosebastiao.com.br. Acesso em: 30 dez. 2010. 

V CONFERÊNCIA GERAL DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO E DO 

CARIBE. Documento de Aparecida. Brasília: CNBB, 2007. 

WATTS, Harris. On Câmera: O Curso de Produção de Filme e Vídeo. São Paulo. 

Summus, 1990. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro das entrevistas: 

 

Para todos os entrevistados: 

 

1- Como teve inicio a sua devoção em São Sebastião? 
2- Você fez alguma prece e a graça foi concedida? Faça um relato. 
3- O que existe de especial em ser devoto de São Sebastião? 
4- Dentro do seu conhecimento sobre o padroeiro, o que você como devoto(a) 

destaca sobre ele? 
5- Qual o ponto forte da sua religiosidade em São Sebastião? 
6- Existe algo em que você se identifica com o padroeiro? 
7- Descreva o que significa para você a fé no santo padroeiro? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO 

Abertura: 

Marca da Uern 

Logo do Decom 

Cartela preta, GC: Governador Dix-sept Rosado, Janeiro de 2011, dia de São 
Sebastião. 

Cena 1:Plano aberto do exterior da Igreja Matriz, mostrando os devotos esperando a 
saída da procissão. 

Cena  2: Plano aberto do interior da Igreja, mostrando o Padre fazendo seu Sermão, 
e também os fiéis que acompanham a Missa. 

Cartela preta, GC: Momentos de Fé 

Cena 3: Depoimento do Padre Carlos Dantas, explicando como se considera um 
Santo ou Santa. 

Cena 4: Depoimento da devota Anirízia Medeiros, falando um pouco da história de 
São Sebastião, enquanto imagens do Padroeiro são mostradas. 



 

 

Cena 5: Depoimento de Padre Carlos Dantas, relatando a relação dos devotos com 
o Santo, ele descreve São Sebastião como Mártir. 

Cena 6: Depoimento do devoto Aldeciano Silva, falando da vontade e coragem de 
São Sebastião expressar a sua fé, enfrentando o Imperador Romano, sendo um 
exemplo para os devotos. 

Cena 7: Depoimento da Devota Maria das Graças, relacionando a fé mostrada por 
São Sebastião, e explicando os motivos de sua morte. 

Cartela preta, GC: Pagando promessas 

Cena 8: Depoimento da devota da Maria das Graças, relatando uma promessa que 
fizeram para ela, e como ela cumpriu com seu compromisso. 

Cena 9: Depoimento do Padre Carlos Dantas explicando como a Igreja aceita e 
entende a veneração aos Santos padroeiros. 

Cena 10: Preparação dos devotos para a saída da procissão ao lado da Igreja. 

Cartela preta, GC: A devoção começa ainda jovem 

Cena 11: Depoimento do devoto Aldeciano Silva, falando como a fé e devoção em 
São Sebastião teve início, enquanto imagens mostram crianças na procissão. 

 Cena 12: Depoimento da devota Maria das Graças, relatando como teve início a 
sua fé e devoção em São Sebastião, e como sempre trabalhou na Igreja. 

Cena 13: Depoimento da devota Anarízia Medeiros. Ela conta como teve início a 
sua fé e devoção em São Sebastião. 

Cartela preta, GC: Momento de reflexão e agradecimento 

Cena 14: Depoimentos dos devotos Aldeciano Silva, Anarízia Medeiros e Maria das 
Graças, relatando como os devotos agradecem ao Padroeiro as graças alcançadas. 
Enquanto isso cenas da procissão são exibidas. 

Cena 15: Plano aberto da parte externa da Igreja, mostrando a concentração após a 
chegada da Procissão, onde a benção do Santíssimo é aguardada pelos presentes. 

Cena 16: O Padre concede a Benção aos fiéis presentes ao largo da Matriz de São 
Sebastião, enquanto o coral canta louvores. 

Cena 17: Fogos de artifício marcam o fim de mais uma festa. 

Cartela preta 

Créditos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Mártir S. Sebastião 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       S. Sebastião – por: Andrea Mantegna                  S.Sebastião – por: Boticelli  

 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

              S. Sebastião, em dia de procissão – Paróquia de Guisande  

  

  

Invocado em Portugal contra a peste e epidemias 

  

Mereceu o cognome de Defensor da Igreja pelos feitos realizados em nome da fé e 
é  

um dos mártires mais conhecidos da antiguidade. São Sebastião, descende de uma  

família nobre, terá nascido em Narbona, sul de França, em meados do século III, 
mas  

os seus pais eram, segundo a maior parte dos investigadores, originários de Milão, 
cidade onde terá crescido até se mudar para Roma. Há, no entanto, quem admita 
que  

o pai era natural de Narbona e defenda que ele tenha nascido em Milão.  

  

Historicamente, são poucos os factos sobre a sua vida que estão demonstrados.  

Exceptuando o seu martírio, em Roma, e a sepultura  nas catacumbas da Via Ápia,  

quase todos os relatos são questionados com, algum  cepticismo, por muitos  



 

 

historiadores.  

  

Educado segundo os princípios cristãos, desde muito pequeno demonstrou ser um  

fervoroso religioso. Foi, aliás, em nome da religião que enveredou pela carreira 
militar  

com o único propósito de, em tempo de intensas perseguições aos cristãos, auxiliar  

confessores e mártires a, perante ameaças de morte  e tortura, não renunciarem a  

Jesus Cristo.  

  

As suas virtuosas qualidades, designadamente, a figura imponente, a prudência, a  

bondade e bravura, depressa o tornaram respeitado e admirado entre a nobreza de  

Roma, tendo chegado a ser um dos soldados preferidos do imperador Diocleciano,  

que, desconhecendo a religião que o Santo professava, o nomeou capitão general 
da  

Guarda Pretoriana.  

  

Um dos seus mais célebres e relatados feitos ocorreu quando os irmãos Marcos e  

Marcelino, encarcerados e torturados, por se afirmarem crentes em Jesus, quase  

renegaram a sua fé, depois da sua família ter pedido a Cromácio, governador de  

Roma, que prorrogasse a sentença de morte por trinta dias.  

  

Naquele período, São Sebastião visitou os dois mártires romanos, que, então,  

começavam já a fraquejar, sobretudo, perante as súplicas do seu pai, Tarquilino, da  

sua mãe, Márcia e das mulheres e filhos, que, todos, ainda pagãos, pediam que  

renunciassem ao Cristianismo. Animou-os e persuadiu-os a continuarem a confiar na  

palavra de Deus. Conta-se que não só conseguiu que  Marcos e Marcelino se  

mantivessem fiéis à sua fé, como converteu sessenta e quatro presos, o primeiro  

escrivão do tribunal, o carcereiro e toda a família dos dois irmãos. Conversões que,  



 

 

entretanto, foram acompanhadas de vários milagres.  

  

Os relatos de Santo Ambrósio referem que, enquanto  o Defensor da Igreja proferia  

palavras de alento aos dois prisioneiros, uma resplandecente luz invadiu a sala e 
Jesus  

Cristo fez ali uma aparição, rodeado de sete anjos, oferecendo a São Sebastião o  

ósculo da paz e asseverando que estaria sempre com ele.  

  

A restituição da fala a Zoé (que perdera a voz seis anos antes) é outro dos milagres  

atribuídos ao mártir, que também conseguiu converter Cromácio, governador de  

Roma, e toda a sua família, ao Cristianismo.  

  

Posteriormente, muitos dos escravos de Cromácio receberam o baptismo e foram  

postos em liberdade.  

Depois de renunciar ao cargo, o governador de Roma foi viver para o campo e abriu 
a  

sua casa a todos os cristãos perseguidos pelo imperador Diocleciano. São 
Sebastião foi  

igualmente aconselhado a abandonar Roma, mas ali permaneceu para continuar a  

alentar e socorrer os seguidores de Jesus que se encontravam encarcerados.  

  

Decorria o ano de duzentos e oitenta e seis e a perseguição a todos os que se 
haviam  

convertido ao Cristianismo intensificava-se. Zoé foi a primeira a morrer martirizada, 
pendurada pelos calcanhares, sobre uma fogueira, asfixiada pelo fumo. Tarquilino, 
pai  

de Marco e Marcelino viriam a ser pregados pelos pés a um poste e, após várias 
horas  

de tortura, crivados de flechas.  

  



 

 

A fé de São Sebastião, que ansiava já a sua própria morte, robustecia-se a cada  

martírio. Viria a ser denunciado a Diocleciano por  Fabiano, então promovido a  

governador de Roma. Surpreendido por saber que era São Sebastião quem 
convertia  

os pagãos e fortificava a fé dos cristãos, o imperador acusou-o de ingratidão e de  

atiçar a cólera dos deuses ao pregar o Cristianismo e pôr em causa a restauração 
do  

império romano.  

  

Refere o «Passio Saneti Sebastiania», relato do martírio (composição literária 
redigida  

um século depois dos acontecimentos), que o Santo terá dito a Diocleciano que 
havia  

prestado um serviço ao Império ao adorar o “único verdadeiro Deus” e ao converter  

outros fiéis que “orassem incessantemente ao Soberano Árbitro e Criador do 
Universo”  

pela salvação do imperador e do Estado. Palavras que logo o condenaram a, 
amarrado  

a um tronco de árvore, sucumbir às mãos dos arqueiros da Mauritânia, que  

atravessaram de flechas, até o darem por morto. Mas, terá sido encontrado por 
Santa  

Irene ainda com vida.  

  

Santa Irene, viúva de um outro mártir, Santo Cástulo, levou-o para sua casa e dele  

cuidou até que se curasse de todos os ferimentos. Depois de restabelecido, São  

Sebastião recusou fugir e voltou a apresentar-se perante Diocleciano, para reafirmar 
a  

sua fé e censurar as injustiças e crueldades praticadas contra os seguidores da 
palavra  

de Jesus Cristo.  

  



 

 

“É possível, Senhor que vos eternamente iludir pelas imposturas e calúnias que se  

andam incessantemente inventando contra os cristãos? Sabei que os fiéis estão 
longe  

de ser inimigos do Estado, que é somente às suas orações que vós sois devedor de  

todas as prosperidades.”  

  

Incrédulo e enfurecido por o homem que julgava morto, o imperador condenou São  

Sebastião a duplo martírio: ordenou que fosse chicoteado até , devendo ser, depois, 
o  

seu corpo atirado para a Cloaca Máxima, o lugar mais imundo de Roma.  

  

O Santo apareceu, entretanto em sonhos a uma mulher chamada Luciana, que, 
mais  

tarde, viria também a ser canonizada, a quem pediu que recuperasse o seu cadáver 
e  

o sepultasse nas catacumbas da Via Ápia, muito perto do local onde antes haviam  

estado enterrados os corpos dos apóstolos São Pedro e São Paulo e onde se situa a  

Basílica de São Sebastião Extramuros.  

  

A data do seu falecimento, vinte de Janeiro de Janeiro, é dada como correcta, mas, 
tal  

como outros episódios da sua vida, que a crítica histórica considera lendários, 
também  

o ano da sua morte não é consensual: muitos atribuem o martírio ao ano de 
duzentos  

e oitenta e oito, enquanto outros julgam-no mais tarde, aproximando-se do ano  

trezentos.  

  

Certo é que no século VII, em seiscentos e oitenta, as suas relíquias foram  

solenemente transportadas para uma basílica mandada construir por Constantino.  



 

 

Nesta época, uma terrível peste assolava Roma, conduzindo à morte várias 
pessoas.  

Diz a convicção popular que a epidemia desapareceu  a partir do momento em que  

foram trasladados os restos mortais do Santo Mártir, que passou, então, a ser 
venerado como o padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. Também em Milão, 
em  

mil quinhentos e setenta e cinco, e em Lisboa, em mil quinhentos e noventa e nove,  

ocorreram epidemias que, alegadamente, foram exterminadas após várias 
procissões e  

outros actos públicos, em que se suplicava a intercessão espiritual de São 
Sebastião.  

  

É igualmente prática muito antiga da Igreja invocar a protecção divina contra os  

inimigos da fé, por intermédio deste Santo, normalmente, no entanto, a par de São  

Jorge e de São Maurício. São Sebastião é ainda considerado o terceiro padroeiro de  

Roma, juntamente com Santos Apóstolos Paulo e Pedro.  

A arte dos séculos XV e XVI também o veio a imortalizar. Vários pintores  

renascentistas, como Bernini, Botticelli, Mantegna, Perugino e El Greco,  

universalizaram o seu duplo martírio, fazendo com que a imagem de São Sebastião,  

com o corpo desnudado e coberto de flechas seja ainda hoje, uma das mais  

reproduzidas pela arte sacra.  

  

Cedo, de resto, a devoção a São Sebastião se espalhou por toda a Europa, tendo  

também chegado a África, onde Santo Agostinho terá  proferido vários sermões em  

honra do mártir. Em Portugal, a sua popularidade pode ser avaliada pelas largas  

dezenas de povoações de que é padroeiro; pelas várias igrejas, capelas e ermidas 
que  

o têm por orago; e pelas, pelo menos, onze localidades a que dá o nome. Só na  

diocese de Braga é padroeiro de quinze confrarias.  



 

 

  

Foi sobretudo no século XVI que o culto a este Santo se intensificou no nosso País.  

Dom Sebastião foi, aliás, baptizado com o seu nome, em mil quinhentos e cinquenta 
e  

quatro, por ter nascido em vinte de Janeiro, dia em que assinala a morte do mártir, 
“a  

quem o povo português era muito obrigado por devoção por Deus haver levantado a  

cruel e frequente peste destes Reinos, com a vinda do seu braço.”  

O braço de São Sebastião, conforme refere ainda a Crónica do Padre Amador 
Rebelo,  

foi furtado em Itália e depois oferecido, em mil quinhentos e vinte e sete, por Carlos 
V,  

imperador da Alemanha, a D. João II de Portugal, que mandou depositar a relíquia 
no  

mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Também em mil quinhentos e setenta 
e  

três, o Papa Gregório XII enviou, a pedido de D. Sebastião, duas das setas que 
tinham  

servido o martírio do Santo. Aliás, foi no reinado do monarca “O Desejado” que, em  

várias terras do País, se passou a celebrar o dia de São Sebastião..  

  

No Brasil é padroeiro de cento e quarenta e quatro paróquias. Conta-se que em mil  

quinhentos e sessenta e cinco, no dia da sua memória litúrgica, foi visto a lutar ao 
lado  

dos portugueses contra os franceses e os tamoios (tribo de índios tupis), que, na  

altura, ocupavam o Rio de Janeiro, cujo nome canónico é hoje São Sebastião do Rio 
de  

Janeiro, cidade de que é igualmente padroeiro.  

 Oração   

“Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que, a 
exemplo de  



 

 

vosso mártir São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a 
Vós que  

aos homens. Por Nosso Senhor”.  

 PADROEIRO DAS SEGUINTES FREGUESIAS  

  

(entre parênteses os Concelhos)  

  

Mouriscas (Abrantes);  

Dornelas, Sequeiros e Souto de Aguiar da Beira (Aguiar da Beira);  

Vimeiro (Alcobaça);  

Olhalvo (Alenquer);  

Mesquitela (Almeida);  

Gomes Aires (Almodôvar);  

São Sebastião (Angra do Heroísmo);  

Cepos e Secarias (Arganil);  

Santa Justa (Arraiolos);  

Benavila (Avis);  

Aveiras de Cima (Azambuja);  

Peral (Cadaval);  

Câmara de Lobos (Câmara de Lobos);  

Vile (Caminha);  

Amedo e Seixo de Ansiães (Carrazeda de Ansiães);  

Almaceda (Castelo Branco);  

Cadafaz e Ratoeira (Celorico da Beira);  

São Paulo de Frades (Coimbra);  

Coutada e Ferro (Covilhã);  

Figueira dos Cavaleiros (Ferreira do Alentejo);  



 

 

Maceira (Fornos de Algodres);  

Barroca, Capinha e Escarigo (Fundão);  

Colmeal (Góis);  

Cativelos (Gouveia);  

Meios, Ribeira dos Carinhos, Vila Cortes do Mondego (Guarda);  

São Sebastião (Guimarães);  

Alcafozes (Idanha – a – Nova);  

São Sebastião (Lagos);  

Calheta de Nesquim (Lajes do Pico);  

Bigorne e Vila Nova de Souto D’El Rei (Lamego);  

Regueira de Pontes (Leiria);  

São Sebastião da Pedreira (Lisboa);  

Boliqueime (Loulé);  

Marteleira (Lourinhã);  

Bagueixe, Chacim e Vilarinho do Monte (Macedo de Cavaleiros);  

Caniçal (Machico);  

São Sebastião dos Carros (Mértola);  

Póvoa (Miranda do Douro);  

Cabanelas, Cobro, Romeu e Vale de Salgueiro (Mirandela);  

Valverde (Mogadouro);  

Baldos (Moimenta da Beira);  

Meãs do Campo (Montemor – o – Velho);  

Carva (Murça);  

Valado dos Frades (Nazaré);  

Sobral da Lagoa (Óbidos);  

Vilar Barroco (Oleiros);  

Quelfes (Olhão);  



 

 

São Sebastião da Feira e Vila Pouca da Beira (Oliveira do Hospital);  

Paradela (Penacova);  

Castelões (Penafiel);  

Castainço e Granja (Penedono);  

Cumieira e Espinhal (Penela); Serra D’El Rei (Peniche);  

Atalaia, Bogalhal, Souro Pires e Vale de Madeira (Pinhel);  

Ginetes e São Sebastião (Ponta Delgada);  

Carreiras (Portalegre);  

Pedreiras e Serro Ventoso (Porto de Mós);  

Rendo (Sabugal);  

Fornelos (Santa Marta de Penaguião);  

Carragozela (Seia);  

Penso (Sernancelhe);  

Vale de Vargo (Serpa);  

Cernache do Bonjardim (Sertã);  

São Sebastião (Setúbal);  

Sines (Sines);  

Alfarelos e Degracias (Soure);  

Meda de Mouros (Tábua);  

Pereiro (Tabuaço);  

Granja Nova e Vila Chã da Beira (Tarouca);  

Horta da Vilariça e Souto da Velha (Torre de Moncorvo);  

Zibreira (Torres Novas);  

Chafé e Darque (Viana do Castelo);  

Budens (Vila do Bispo);  

Candoso (Vila Flor);  

Queiriga, Touro e Vila Nova de Paiva (Vila Nova de Paiva);  



 

 

Sarnadas de Ródão (Vila Velha de Ródão);  

Algoso (Vimioso);  

Edral (Vinhais)  

  

 

Fonte: http://www.jf-sspedreira.pt/ 

 

 

 

 

 

 

HINO OFICIAL DE SÃO SEBASTIÃO 

 

Ó mártir de Cristo, oh santo varão, 

Livrai-nos da peste, São Sebastião 

São Sebastião. 

  

Salve cristão puro, estrela luzente, 

Prodígio da graça, do onipotente, 

do onipotente. 

  

Nasceste no berço vil paganismo. 

Pela fé tiveste o santo batismo, 

o santo batismo o santo batismo 

 
Desde menino, já  vos inclinavas a religião que oculto amavas, oculto amava. 
 
Para militar foste escolhido para de Deus, ser mais favorecido, mais favorecido. 
 
Soldado fiel, guerreiro, valente. 
Tocado da graça o onipotente, do onipotente. 
 

http://www.jf-sspedreira.pt/


 

 

Foste prisioneiro, foste amarrado em uma laranjeira foste transpassado, foste 
transpassado. 
 
Morrendo na fé clamaste assim,morro por Jesus que morreu por mim, que morreu 
por mim. 
 
De Deus alcançaste graças e salvação. Livrai-nos da peste São Sebastião, São 
Sebastião. 
 
Na glória rogai por nós pecadores. Ouvi com ternura os nossos clamares, os nossos 
clamores. 
 
 
 
VIVA NOSSO PADROEIRO 
 
 
Viva nosso Santo Padroeiro 
e viva nosso Santo Protetor, 
que vela por nós todos, 
que pede a Deus por três 
as bençãos de Jesus nosso Senhor. 
 
Protegei nossas crianças, ó Sebastião. 
Precisam da escola e proteção. 
Elas são a nossa confiança,ó Sebastião 
de um mundo mais feliz e mais irmão. 
 
Protegei nossos jovens, ó Sebastião 
que precisam de trabalho e orientação. 
Eles são a nossa esperança, ó Sebastião 
de dias bem melhores pra nação. 
 
Protegei os nossos pais, ó Sebastião, 
que precisam de maior compreensão. 
Eles são a nossa esperança. Ó Sebastião de dias bem melhores pra nação. 
 
Protegei os nossos pais, ó Sebastião 
que precisam de maior compreensão. 
Eles são a nossa esperança, ó Sebastião que nunca 
há de faltar nosso pão. 
 
Protegei os nossos leigos, ó Sebastião 
que precisam de mais ânimo e decisão. 
Eles são a força da igreja, ó Sebastião. 
Lutando por mundo mais irmão. 
 
Protegei nossas CEB's, ó Sebastião 
que precisa de mais organização. 
Elas são sementes de esperança, 



 

 

ó Sebastião e centro de evangelização. 
 
Protegei a catequese, ó Sebastião 
que precisa de maior compreensão, 
elas são a esperança da igreja, ó Sebastião 
de nunca  faltar gente pra missão. 
 


