
- Junto à procissão inicial, entra uma pessoa com
uma corrente e outras com as palavras liberdade
e vida. Por fim entra alguém com os nomes/
quadros ou imagens de Pedro, Paulo e do Papa
Francisco.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs sejam bem-vindos. Na
alegria nos reunimos para celebrar nossa fé
no Cristo rocha firme sobre a qual está
edificada a Igreja. A liturgia de hoje nos
convida a contemplar o testemunho de
Pedro e de Paulo, colunas da Igreja. Com a
recordação do martírio destes Apóstolos a
Igreja celebra a sua apostolicidade: Creio
na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica.
Refrão: Formamos a Igreja viva/ que
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caminha para o Reino do Senhor/
vivendo em comunidade/ nós faremos
esse mundo ser melhor.
C. Pedro e Paulo anunciaram
corajosamente Jesus Cristo até o fim de
suas vidas. Com alegria cantemos.

02. CANTO
Ó São Pedro, pedra forte... nº 1.032

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Santíssima Trindade: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
D. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o
amor de Jesus Cristo e a força do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus...

04. DEUS NOS PERDOA
D. Jesus, é o Messias; o Filho do Deus
vivo! A Igreja deve ser edificado sobre esta
profissão de fé. Nem sempre somos firmes
em testemunhá-Lo. Em nossa fraqueza
cedemos espaço para o pecado. (silêncio)
Peçamos perdão a Deus, cantando.
Pelos pecados... nº 233
D. Deus de amor, Pai bondoso e
misericordioso tenha compaixão de nós



perdoe os nossos pecados e nos conduza a
vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Alegres pela misericórdia de Deus e pelo
testemunho dos Apóstolos louvemos
cantando: Gloria a Deus nas... nº 254

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que hoje nos concedeis a
alegria de festejar São Pedro e São
Paulo, concedei à vossa Igreja seguir
em tudo os ensinamentos destes
Apóstolos que nos deram as primícias
da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
D. Com alegria acolhamos a Palavra de
Deus. Ouçamos o que o Senhor nos falará.
Dá-me a palavra certa... nº 271

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... nº 332

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHA DA PALAVRA
Celebramos hoje o martírio dos Apóstolos
Pedro e Paulo, colunas da Igreja. Recorda-
nos a instituição (Pedro), o carisma e a
pastoral (Paulo) de sua existência e ação
evangelizadora. Através destes dois
Apóstolos a Igreja celebra sua apostolicidade,
sendo Una, Santa, Católica e Apostólica. É
graça a este princípio que ela se apoia sem
espaços vazios e sem interrupções, sobre a
Pedra Angular que é Cristo (Ef 2,19-20).
Simão era um pescador da Galileia. Enquanto
pescava recebe o chamado de Jesus: Vinde
após mim, eu vos farei pescadores de homens
(Mc 1,17). A partir desse momento passa a
seguir Jesus. O Cristo lhe muda o nome e o
chama “Pedra” (Mt 16,17-19). Recebe do
próprio Cristo a missão de apascentar o Seu
rebanho (Jo 21,15-17) e de conduzir a Igreja
(Mt 16,18-19). É uma das primeiras
testemunhas do sepulcro vazio (Jo 20,6). Vê
Jesus Ressuscitado (Lc 24,34). Depois da
Ascensão do Senhor, toma a direção da
comunidade cristã (At 1,15). Anuncia o
esquema da Boa-nova (At, 2,14-41). Toma
consciência da abertura da Igreja aos pagãos
(At 10-11). Quando chega a Roma, Pedro
torna-se o apóstolo de todos. Cumpre a
missão a ele confiada de reunir num só
“edifício” os judeus e os pagãos e confirma
sua missão com o seu sangue.
Continuando seu mandato, a missão atribuída
a Pedro, fica a cargo de seus sucessores.
Hoje é o Papa Francisco que continua
edificando a Igreja de Jesus Cristo.
Paulo, por sua vez, cidadão de Tarso, Judeu
de grande sabedoria, estava em Jerusalém
quando Jesus foi morto. Era forte perseguidor
dos cristãos. Jesus ressuscitado se encontra
com ele no caminho para Damasco: Saulo,
Saulo, por que me persegues? (At 9,4). Sente-
se chamado por Cristo (Fl 3,12), que se torna
sua chama interior e do qual será grande
anunciador. Paulo realiza grandes e
significativas viagens de evangelização, por
todo o Mediterrâneo, pregando Cristo aos



Judeus e aos pagãos. Sofre grandes
perseguições, por muitos momentos é preso.
Além das viagens deixa como marco de
evangelização, importantes cartas a amigos
e comunidades, que hoje compõem o Novo
Testamento. Por seu amor a Jesus Cristo foi
martirizado no ano 67 em Roma.
- A liturgia deste dia nos revela que
precisamos ter certeza de nossa fé.
Iluminados pelo Espírito Santo, identificamos
e proclamamos, com nossas vidas, Jesus o
Messias, Filho do Deus vivo (Mt 16,16). Ele
é a rocha firme em que a Igreja está
fundamentada, na qual somos pedras de
edificação.
Neste ano dedicado ao Leigo e à Leiga cada
um é chamado a dar continuidade à obra de
evangelização, seguindo o ensinamento dos
Apóstolos. A oração é indispensável nesta
missão, pois sustenta a fé e promove a
liberdade.
Pedro e Paulo exerceram atividades
diferentes em campos diferentes. Cada
cristão é chamado a dar testemunho do Cristo
nos diversos lugares da história. Somos as
novas testemunhas do amor de Deus revelado
em Jesus Cristo, na força do Espírito.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Animados e inspirados pelo testemunho
dos Apóstolos que nos direcionam a Jesus
Cristo, professemos a nossa fé: Creio...

10. PRECE DA COMUNIDADE
D. Celebrando a memória dos Apóstolos,
pedras fundamentais da Igreja, supliquemos
ao Senhor: Jesus, Filho do Deus vivo,
escutai as nossas preces.
L.1 Pela santa Igreja de Deus, para que,
construída sobre o fundamento dos
Apóstolos Pedro e Paulo, possa cumprir
com fidelidade e coragem sua missão
apostólica. Rezemos ao Senhor.
L.2 Pelo Papa Francisco, para que, no
exercício de seu ministério ame todos os

povos e seja reconhecido como o sucessor
de Pedro. Rezemos ao Senhor
L.1 Pelos bispos, sucessores direto dos
Apóstolos, para que tenham sempre o vigor
de propor uma Igreja em saída. Rezemos
ao Senhor.
L.2 Pelos cristãos leigos, que assumem a
missão de evangelizar no mundo, para que
sejam perseverantes, mesmo diante dos
desafios. Rezemos ao Senhor.
L.1 Por todos os membros da Paróquia São
Pedro, em Vila Pavão, que celebram seu
padroeiro, sejam convictos e fortalecidos
na missão de evangelizar. Rezemos ao
Senhor.
D. Senhor, acolhei as nossas súplicas e
guardai o povo que Vos busca de todo
coração. Por Cristo nosso Senhor.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A partilha é um gesto de amor e doação.
Hoje é o dia da coleta do Óbolo de São
Pedro. Nossa oferta é a contribuição com
a obra de evangelização no mundo inteiro.
No altar do Senhor apresentamos a nossa
vida, nosso dízimo e nossa oferta.
Ofertar nossa vida queremos... nº 454

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, Jesus é o Messias, o
Filho de Deus vivo. É a rocha firme na qual
a Igreja está edificada. Louvemos a Deus,
pois nos possibilita viver nesta alegria, graças
ao testemunho dos Apóstolos Pedro e
Paulo.
C. Nós vos damos graças, Senhor, Pai
santo, fonte da verdade e da vida, por este
domingo, honrados pela ressurreição do
Senhor, do qual somos testemunhas.
Refrão: Por nós fez maravilhas,
louvemos ao Senhor! (bis)
D. Nós vos damos graças, Senhor, pelo
anúncio da Boa Notícia que chegou até nós.
Boa Nova de vida e salvação que nos



Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
E-mail: dsm.secretariado@gmail.com  /  Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br

aponta o caminho a seguir. Caminho de
renúncias e serviço; coerência de vida e
comprometimento com o Vosso Reino,
transmitido pelos Apóstolos.
Refrão: Por nós fez maravilhas...

13. PAI NOSSO
D. A oração do Pai Nosso nos identifica
como filhos. Nela buscamos força para
seguir o ensinamento de Jesus e o
testemunho dos Apóstolos. Concluamos
nossa louvação rezando: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
A equipe prepara.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, pela participação deste
momento sagrado, conceidei-nos viver
em Vossa Igreja. Que, perseverando
na fração do pão, na doutrina dos
Apóstolos e enraizados no vosso amor
sejamos um só coração e uma só alma.
Por Cristo nosso Senhor. Amém

16. AVISOS
- 07/07 - Peregrinação da Forania Baiana à
Catedral para celebrar os 60 anos da Criação
da Diocese. Estejamos unidos em oração.
- 08/07 - Dia Diocesano do Dízimo. Prepare
com atenção a celebração. Providenciem uma
confraternização.
- Rezemos sempre pelo Papa, bispos, padres e
todos os agentes de evangelização. Que
continuem firmes no serviço a Deus, à Igreja e
aos irmãos.

17. ORAÇÃO A SÃO MATEUS
(Rezemos juntos): Ó admirável São
Mateus que deixastes a riqueza para seguir
com entusiasmo o chamado do Mestre
Jesus, fazendo da pobreza um hino de

louvor a Deus, ensinai-me o verdadeiro valor
das coisas terrenas e não deixeis que a
ganância e a soberba dirijam meus atos. Que
eu tenha um coração desprendido, bondoso
e solidário, capaz de amar, perdoar e servir.
Protegei e abençoai minha família e a todos
os irmãos e irmãs que necessitam da tua
presença e proteção. Guiai os meus passos
no seguimento a Jesus e no compromisso
com a Igreja. Intercedei a Deus por mim e
por todos, preferencialmente os pobres, para
que não nos falte o pão de cada dia, trabalho
digno e moradia. Ensinai-me a juntar
tesouros no céu, servir a Deus e não ao
dinheiro. Por Cristo Senhor nosso. Amém!
São Mateus! Rogai por nós.

18. BENÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde. T. Amém.
D. Vamos em paz e o Senhor vos
acompanhe. T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

19. CANTO
Sim, Ele me chamou... nº 1.121

Leituras para a Semana
2ª Am 2, 6-10.13-16 / Sl 49(50) / Mt 8, 18-22
3ª Ef 2, 19-22 / Sl 116(117) / Jo 20, 24-29
4ª Am 5, 14-15.21-24 / Sl 49(50) / Mt 8, 28-34
5ª Am 7, 10-17 / Sl 18(19) / Mt 9, 1-8
6ª Am 8, 4-6.9-12 / Sl 118(119) / Mt 9, 9-13
Sáb.: Am 9, 11-15 / Sl 84(85) / Mt 9, 14-17


