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Duplo martírio 
de São Sebastião

O quadro de Andrea Mantegna (1431-1506), 

c. 1480m, encontra-se no museu do Louvre, em Paris.

1.Com flechas

2.Açoitado e 
espancado até 
a morte.



Novo martírio 
de São Sebastião

É morto 

novamente, 

quando 

apresentado de 

modo grotesco, 

maneiro, suave, 

adocicado ou 

domesticado. 



Sebastião grita por justiça e afronta quem 
mata os pobres e persegue os presos. 

Sua memória e sua história não são cantiga 
de ninar nem um conto feito novela.

Sebastião é um prosélito cristão que 
assumiu de forma audaz o ser cristão em 
ambiente persecutório. 

Exemplo de fidelidade e de cuidado aos 
perseguidos



Sebastiano nascera em Milão, de pai 
francês e mãe de origem milanesa. 

Foi educado na fé cristã e se tornou um 
seguidor fiel de Jesus, o Cristo. 

Partiu para Roma, possivelmente em 270 
d.C. relata Santo Ambrósio (340+397) 
bispo de Milão, em seu “Comentário 
sobre o Salmo 118”.

http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/538217-eu-vos-conto-ambrosio-a-verdadeira-historia-do-santo


Teria iniciado a carreira militar por volta de 283 e é 
elevado a tribuno da Primeira Coorte da Guarda 
Imperial, 

estimado por sua lealdade e inteligência 
pelos Imperadores Maximiano e Diocleciano, que 
não sabiam que ele fosse cristão. 

Graças à sua função, 

podia ajudar com discrição os cristãos presos, 

cuidar do sepultamento dos mártires e 

converter soldados e nobres da corte, 

onde fora apresentado por Cástulo, 

servo da família imperial, que mais tarde 

também morre mártir.



Teria sido Sebastião a sustentar os confessores da fé

Marcos e Marcelino na prisão. 

Segundo a tradição, havia terminado de enterrar os santos 
mártires Cláudio, Castório, Sinforiano, Nicostrato, 

quando é preso e levado por Maximiano a Diocleciano, 
que furioso com o boato de que, no palácio imperial, os 
cristãos até se aninhavam entre os pretorianos disse 
a Sebastião: 

"Sempre te mantive entre os anciãos do meu palácio e 
trabalhas nas sombras contra mim, insultando aos deuses".

Roma era lugar de violenta perseguição aos cristãos

desde Cesar Nero e Sebastião sofrerá o que podemos 
chamar de “duplo martírio”.

http://www.ihu.unisinos.br/172-noticias/noticias-2012/505846-cinco-mitos-sobre-a-perseguicao-anticrista


Sebastião foi condenado a ser perfurado por 
flechas. Foi amarrado a um poste na área 
do Monte Palatino.

Considerado morto pelos soldados que o 
perfuraram, foi ali deixado para ser comido 
por animais selvagens, mas a nobre Irene, 
viúva de Cástulo, foi buscar o seu corpo para 
lhe dar o enterro, e percebe que o tribuno não 
estava morto levando-o para a sua casa 
no Palatino, ungindo suas feridas.





Milagrosamente Sebastião se restabelece e apesar do 
conselho dos amigos de que saísse de Roma, decide 
proclamar sua fé em Cristo Senhor diante 
de Diocleciano e Maximiano. 

Assim enquanto os imperadores iam para o serviço 
cultual no templo, em homenagem ao Sol Invicto, (deus 
pagão) Sebastião se apresenta redivivo e professa a fé 
com coragem. 

Ao ouvir as acusações públicas de Sebastião

denunciando a perseguição e morte cruel dos cristãos,

Diocleciano ordena que ele fosse açoitado e espancado 
até a morte.

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/588675-como-funciona-a-fabrica-dos-martires-artigo-de-alberto-melloni


Alguns escrevem ter sido em 288 outros em 
304 d.C. a data e local da efetiva execução, e o 
seu corpo foi jogado na Cloaca Máxima (rede 
de esgotos de Roma), para que os cristãos não 
pudessem recuperá-lo. 

O mártir apareceu em sonhos para a 
cristã Lucina, indicando o lugar onde o corpo 
havia sido jogado pelos soldados imperiais e 
pedindo que o enterrassem no cemitério 

"ad Catacumbas" na Via Appia.



Catacumbas de São Sebastião 



Desde o século terceiro se foi escavando a catacumba 
donde se sepultaram os mártires

Sebastião e Eutiques. 

Até o século VI, os peregrinos que até lá iam atraídos 
pela 'memória' de São Pedro e São Paulo, na Basílica 
Constantiniana, erguida em memória dos dois 
apóstolos, visitavam o túmulo do mártir Sebastião.

Figura popular, sobretudo depois do ano 680, quando 
ocorreu o fim de uma grave peste em Roma, graças 
aos pedidos feitos em sua intercessão. 

O mártir São Sebastião é eleito protetor contra 
epidemias e a igreja passa a chamar-se “Basílica 
Sancti Sebastiani”, das mais antigas de Roma.



Por sua obra de assistência aos 
cristãos, foi proclamado pelo

Papa S. Caio “defensor da Igreja”. 

É venerado em 20 de janeiro e é 
considerado o terceiro padroeiro 
de Roma, depois de Pedro e Paulo.



Há pinturas em que

Sebastião abriga o povo da cidade 

sob seu manto,

sustentado por anjos 

contra as flechas da peste. 



Mártir. Soldado que na guarda do Imperador Diocleciano, 
desenvolvia uma intensa atividade de caridade. 

Considerado protetor por excelência contra a peste. 

As suas feridas causadas pelas flechadas recebidas no 
martírio são comparadas aos ferimentos da peste bubônica. 

Além disso, a ira divina foi comparada a flechas  disparadas 
de um arco e, como na Idade Média, a difusão da peste foi 
vista como uma manifestação da ira de Deus. 

São Sebastião sobreviveu aos golpes das flechas disparadas 
pelos seus algozes, assim protege os que são acometidos 
pelas epidemias.



A veneração do 
santo exige de nós a 
mesma coragem para 
enfrentar hoje 
a idolatria do capital, 

a arrogância dos 
que matam os pobres

e manter a fidelidade 
ao lado dos pobres.

http://www.ihu.unisinos.br/185-noticias/noticias-2016/558971-o-deus-dinheiro-o-primeiro-terrorismo-segundo-o-papa-francisco-entrevista-com-remi-brague
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/601313-o-atual-governo-defende-intransigentemente-os-interesses-de-uma-economia-que-mata-carta-de-bispos-catolicos-contra-o-bolsonaro


Além de São Sebastião do Rio Janeiro, existem 
no Brasil outras dezesseis cidades com seu nome 

e ainda 190 cidades o têm como padroeiro e protetor. 

Ele é protetor diante das pestes e cuidador 
da epilepsia.



Resgate da memória atualizada do mártir São Sebastião

Sebastião foi perseguido pelos imperadores por sua 

fé em Cristo Jesus, o Nazareno.

Sebastião protegeu os presos.

Sebastião visitava os presos.

Sebastião não se submeteu aos genocidas

e os enfrentou frente a frente.

Sebastião não fugiu da luta nem se submeteu aos 

caprichos da classe dominante.

Sebastião é exemplo evangélico de coerência 

ao lado dos últimos e dos subalternos.



Oração a São Sebastião

São Sebastião glorioso mártir de Jesus Cristo

e poderoso advogado contra a peste,

defendei a mim, minha família

e todo o país do terrível flagelo da peste

e de todos os males para que

servindo a Jesus Cristo

alcancemos a graça de participar de vossa Glória

no céu. Amém.

São Sebastião, rogai por nós.



Oração de 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 para 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.
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