
 

JOVEM DE FÉ   
     C            G7         C               G7            C 
1. Tempos de guerra, soldados armados se vão, / seguindo a voz de comando do senhor capitão. 
      G7                       C       Am         Dm                       G7                             C 
Soldado valente, da Pátria fiel defensor, / é Sebastião, o bom capitão, guardião, lutador. 
 

C             G7             C                                     G7                   C  
Jovem de fé, na guerra em busca de paz /  morrer se preciso for, desistir jamais. 
 
 

     C       G7               C            G7             C 
2. Sempre atento às ordens do Imperador, / à frente de suas tropas, inteiro ao seu dispor. 
 G7                              C    Am                           Dm                            G7                                C 
Só uma ordem, não quis cumprir Sebastião, / quando o Imperador mandou perseguir e matar os cristãos. 
 
 

     C      G7                   C                    G7              C 
3. O seu batismo, Sebastião assumiu, na frente do imperador, o poder não aderiu. 
                 G7                   C              Am                       Dm                       G7                          C 
Foi então condenado, por flechas iria morrer, / benditas mãos femininas que te cuidaram, fizeram viver. 
 
 

      C               G7            C                                  G7                    C  
4. Quem tem coragem, não teme diante da morte, / morrer por causa do Cristo seria em fim sua sorte. 
   G7                       C              Am              Dm               G7                          C    
Foi condenado de novo pelo Imperador, / morreu Sebastião em oblação a Jesus, o Senhor. 
 

      C          G7                                C                   G7             C  
5. Dá-nos Senhor Jesus um pouco de São Sebastião, / coragem, fé, e a certeza de viver a vocação. 
 G7                             C             Am                             Dm                      G7                               C    
Faça de nós guerreiros do reino que é teu, / também nós somos chamados, pelo batismo “soldados de Deus.”  



JOVEM DE FÉ 
1. Tempos de guerra, soldados armados se vão, 
seguindo a voz de comando do senhor capitão. 
Soldado valente, da Pátria fiel defensor, 
é Sebastião, o bom capitão, guardião, lutador. 
 

Jovem de fé, na guerra em busca de paz 
 morrer se preciso for, desistir jamais. 
 

2. Sempre atento às ordens do Imperador, 
à frente de suas tropas, inteiro ao seu dispor. 
Só uma ordem, não quis cumprir Sebastião, 
quando o Imperador mandou perseguir e matar  
os cristãos. 
 

3. O seu batismo, Sebastião assumiu, 
na frente do imperador, o poder não aderiu. 
Foi então condenado, por flechas iria morrer, 
benditas mãos femininas que te cuidaram,  
fizeram viver. 
 

4. Quem tem coragem, não teme diante da morte, 
morrer por causa do Cristo seria em fim sua sorte. 
Foi condenado de novo pelo Imperador, 
morreu Sebastião em oblação a Jesus, o Senhor. 
 

5. Dá-nos Senhor Jesus um pouco de São Sebastião, 
coragem, fé, e a certeza de viver a vocação. 
Faça de nós guerreiros do reino que é teu, 
também nós somos chamados, pelo batismo  
“soldados de Deus.” 
 


