
- Colocar uma gravura de Pedro e Paulo e o qua-
dro do Papa em destaque.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, celebramos o Dia do
Senhor para fortalecer a caminhada de fé. É
o Cristo morto e ressuscitado que nos faz
Igreja. Ele doa sua vida para nos resgatar
da morte. De modo especial, a Igreja lem-
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bra de suas duas colunas: Pedro e Paulo.
Eles testemunharam com a própria vida a
verdade do Evangelho.

02. CANTO
Ó São Pedro, pedra forte... n° 1.056

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade Santa que nos
reúne: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam sempre convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Somos santos e pecadores. Necessita-
mos do perdão do Pai para retomarmos
nossa caminhada de cristãos. Peçamos a
misericórdia do Pai.
Senhor... Pai de infinita... n° 220
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém



05. HINO DE LOUVOR
C. Na solenidade de hoje  louvamos a Deus
por chamar Pedro e Paulo. Eles foram fiéis
testemunhas de Seu Evangelho. Cantemos:
Glória ao Pai... n° 249

06. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, concedei-nos os
auxílios necessários à salvação, pela in-
tercessão dos Apóstolos São Pedro e
São Paulo. Através deles nos destes os
primeiros benefícios da fé. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos com alegria a Palavra de Deus.

PRIMEIRA LEITURA: At 12, 1-11

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos

SALMO RESPONSORIAL: 33(34)
Refrão: De todos os temores me livrou
o Senhor  Deus.

SEGUNDA LEITURA: 2Tm 4, 6-8.17-18

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo a Timóteo

EVANGELHO: Mt 16, 13-19

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Tu és Pedro, n° 330

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Lembramos hoje aqueles que deram suas
vidas pelo Evangelho. Pedro, primeiro Papa;

Paulo, que se lançou mundo afora para pre-
gar o Evangelho. Pedro e Paulo nos dão
alegria. Eles deram um testemunho cheio de
vida do Senhor. Através deles a Igreja ce-
lebra sua origem: creio na Igreja Una, San-
ta, Católica e Apostólica.
Responder positivamente ao Evangelho é
ter fé. Para Paulo, a fé é a abertura total ao
Evangelho. Segundo ele, os passos da fé
são: acolhimento, prolongamento (firmeza),
partilha (comunidade) e anúncio da fé. Essa
forma de desenvolver sua teologia é encon-
trada em todas as cartas paulinas. Paulo foi
conquistado por Cristo a ponto de perder
sua vida por causa Dele. Sua história não
foi muito diferente de Pedro.
Jesus, passando pelo mar de Tiberíades, viu
dois homens pescando; era Pedro e seu ir-
mão André. Jesus lhes disse: "Vinde após
mim; eu vos farei pescadores de homens"
(Mc 1,17). Pedro seguiu o Mestre, da
Galileia à Judeia. Depois da morte de Je-
sus, andou pela Palestina. Foi para Antioquia
e chegou à Roma, os "confins do mundo".
Em Roma ficou até à morte. Não somente
com seu túmulo, mas com seu mandato.
Ficou  presente naqueles que lhe sucede-
ram: os Papas. Neles, Pedro continua a ser
a rocha que Cristo constrói a sua Igreja.
O Evangelho de hoje nos apresenta algu-
mas palavras-chave:
Minha Igreja: Jesus estabelece Pedro como
fundamento da sua Igreja. Indica-se assim
um novo povo de Deus criado por Cristo.
É a Igreja de Cristo. Ela está presente em
cada comunidade local e é constituída por
todos os que creem, de todos os tempos.
Portas do inferno: Imagem de uma cidade
fortificada com portas seguríssimas. Nela
haverá refúgio diante das forças contrárias.
A Igreja é sinal de salvação diante da morte
eterna. Em Is 26,16, lê-se: "Eis-me, eu co-



loco uma pedra em Sião, uma pedra esco-
lhida, angular, preciosa, fundamental. Quem
nela crer não vacilará".
Chaves: Is 22,19-22. O reino em Israel era
entregue ao novo rei através do simbolismo
das chaves do palácio real. Não se trata de
um porteiro, mas do responsável do reino.
Assim, Pedro é constituído por Cristo diri-
gente máximo da Igreja. Foi designado para
governar o novo povo de Deus. Pedro tem
nas mãos as chaves da Igreja. Dirige-a com
autoridade.
Pedro e seus sucessores conduzem a Igre-
ja para o Reino. Preserva-a das forças da
morte eterna e assegura a salvação para
seus membros. A Igreja não é a comunida-
de dos perfeitos. Seus membros são santos
e pecadores. Ela redescobre o sentido de
sua missão através da misericórdia de Deus.
Pedro é líder. Apesar de suas limitações,
segue ao Senhor com sinceridade e amor
(Jo 21,15-19).
Devemos rezar pela Igreja. Na primeira lei-
tura, enquanto Pedro está preso, a Igreja
rezava incansavelmente por ele. Esse gesto
deve ser repetido hoje. O Espírito Santo a
conduz. Apesar das ondas e ventos contrá-
rios, prossegue seu seguimento a Jesus Cris-
to.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Inspirados na fé de Pedro e Paulo, pro-
fessemos a nossa fé. Depois de cada invo-
cação, cantemos:
Creio, Senhor, mas aumentai minha fé.
D. Pedro disse: "Agora sei que o Senhor
enviou o seu anjo para me libertar." Lem-
brados desta Palavra, eu pergunto: vocês
creem em Deus Pai, criador de todas as coi-
sas e sempre pronto para nos libertar das
prisões que nos impedem de viver em favor
dos nossos irmãos?

Cantando: Creio, Senhor...
D. Pedro disse: "Vós sois o Messias de
Deus." Vocês creem em Jesus Cristo, Fi-
lho de Deus e nosso irmão, enviado de Deus
para nos trazer a salvação?
Cantando: Creio, Senhor...
D. Paulo disse: "Ele fez com que a men-
sagem fosse anunciada por mim integral-
mente." Vocês creem que o Espírito Santo
vive em nós e nos leva à santidade na
vivência do Evangelho?
Cantando: Creio, Senhor...
D. Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificarei a minha Igreja." Vocês
creem na Igreja, Una, Santa, Católica e
Apostólica, instituída por Cristo, tendo em
Pedro e seus sucessores o seu verdadeiro
fundamento?
Cantando: Creio, Senhor...
D. Pedro e Paulo viveram sua fé em Cristo
até as últimas consequências. Vocês creem
que o batismo os torna comprometidos a
viver o Evangelho até o dia em que estare-
mos diante do Pai?
Cantando: Creio, Senhor...
D. Esta é a fé que recebemos da Igreja e,
sinceramente, acabamos de professar. Ra-
zão de nossa alegria em Cristo, nosso Se-
nhor.
Todos: Amém.

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus nossos pedidos,
cantando:
São Pedro e São Paulo, rogai por nós,
intercedei a Deus por nós!
L.1 Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e
o povo de Deus confiado a seus cuidados,
cantemos:
L.2 Que a vida doada de Pedro e Paulo
nos motive na caminhada cristã, cantemos.
L.1 Pela Diocese de Cachoeiro de
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Itapemirim e a Paróquia de Vila Pavão, que
celebram seu padroeiro, São Pedro, can-
temos.
Preces espontâneas.
D. Acolhei, Pai Santo, esses nossos pedi-
dos que apresentamos na solenidade dos
Apóstolos Pedro e Paulo. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Agradeçamos o trabalho missionário de
São Pedro e São Paulo. Com eles glorifi-
quemos a Deus em nossas vidas. Façamos
nossa oferta do Óbolo de São Pedro.
Demos ao Papa a possibilidade de ajudar
nas necessidades materiais espalhadas pelo
mundo. O nosso gesto de partilha é muito
importante.
Um coração para amar...  n° 473

12. PAI NOSSO
D. Elevemos ao Pai do céu nossa oração
maior.
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz não é apenas ausência de guerra.
É a plenitude do bem oferecido por Deus
à humanidade. Ela  promove o amor ao
próximo.
Canto à escolha

14. ORAÇÃO
D. Fortalecei, ó Deus, os fiéis que
iluminastes com o ensinamento dos
Apóstolos São Pedro e São Paulo. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Leituras para a Semana

2ª Gn 18, 16-33 / Sl 102(103) / Mt 8, 18-22
3ª Gn 19, 15-29 / Sl 25(26) / Mt 8, 23-27
4ª Gn 21, 5.8-20 / Sl 33(34) / Mt 8, 28-34
5ª Gn 22, 1-19 / Sl 114(115) / Mt 9, 1-8
6ª Ef 2, 19-22 / Sl 116(117) / Jo 20, 24-29
Sáb.:  Gn 27, 1-5.15-29 / Sl 134(135) / Mt 9, 14-17

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Que a intercessão de Pedro e Paulo nos
conduza à pátria bem-aventurada. Eles me-
receram chegar lá. Um pela cruz, outro pela
espada. Que o Senhor todo-poderoso nos
abençoe: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo!
Todos: Amém.
D. Testemunhando o Evangelho com a vida,
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Paulo, ó Paulo... n° 1.059


