
Nº 2.362   (Ano C/Vermelho)     São Pedro e São Paulo           30 de junho de 2019

DIA DO PAPA
SOLENIDADE DOS APÓSTOLOS PEDRO E PAULO

"TU ÉS PEDRO, SOBRE ESTA PEDRA
CONSTRUIREI A MINHA IGREJA"

- Acender as velas do altar enquanto se canta o
refrão "Eu sei, eu sei.." nº 22
- Depois dos avisos, de maneira criativa, fazer o
lançamento do Mês do Dízimo e apresentar as
atividades que serão desenvolvidas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs a este en-
contro fraterno. Recordamos São Pedro e
São Paulo nesta solenidade. Eles são uni-
dos pelo Evangelho e pela graça do martí-
rio. Cantemos.

02. CANTO
Com a presença de de Cristo.... nº 84

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça e a paz do Senhor, cujos olhos
estão voltados para os que o temem, este-
jam conosco.
Todos: Bendito seja Deus...

04. ENTRONIZAÇÃO DAS IMAGENS
C. Pedro e Paulo são considerados "Ca-
beças dos apóstolos". Foram os principais
líderes da Igreja Cristã Primitiva, por sua
fé e pregação, ardor e zelo missionário.
Pedro foi chamado pelo próprio Jesus.
Deixou  tudo e seguiu o Mestre. Foi rocha
firme da nossa Igreja e propagador do
Evangelho em toda a nação. Paulo é cha-
mado de mestre e doutor dos gentios, por-
que sua missão era sair em viagem pre-
gando a Palavra fora de Israel. Com ale-
gria cantemos: Ó São Pedro pedra for-
te.... nº 1.032 (Durante o canto, são levadas
as imagens de São Pedro e São Paulo, se hou-
ver, e o retrato de Papa até um local preparado
no presbitério)

05. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor que nos convida à mesa da



Palavra nos chama à conversão. Reconhe-
çamos nossos pecados e supliquemos con-
fiantes a misericórdia do Pai.
Senhor, Servo de Deus... nº 241
D. Deus Todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém

06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos nosso Deus que faz de todos
os povos uma só família e nos congrega
numa só fé.
Glória, Glória, Glória a Deus... nº 250

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que 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.

08. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus proclamada nos des-
perta para a missão. Ela é força e luz para
nossa caminhada.
- dois jovens vestidos como pescadores levam o
Lecionário envolto por uma tarrafa. Enquanto
isso, o grupo canta: Palavra de Salvação so-
mente o céu... nº 282

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, aleluia! Tu és Pedro ... n° 332

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
-Na primeira leitura vemos o apóstolo Pedro
jogado na prisão. Ele era considerado um
preso perigoso pois era vigiado por 16 sol-
dados. Qual era o seu crime? Que tipo de
mal ele tinha cometido? Nenhum. Pregava
o perdão de Deus e o envio do Espírito
Santo pela fé em Jesus Cristo. Percebemos
por aí que o mundo tem medo da mensa-
gem libertadora e salvadora. Deus envia o
seu anjo e salva Pedro daquela armadilha.
- É interessante sublinhar o versículo 5: "En-
quanto Pedro era mantido na prisão, a Igre-
ja rezava continuamente por ele." Ainda hoje
fazemos o mesmo: em toda missa é lem-
brado o nome do Papa. É ele o escolhido
por Deus para guiar a Igreja toda.
- Costumeiramente, ouvimos políticos fala-
rem: eu tenho a consciência do dever cum-
prido e de ter praticado o bem. Semelhante
afirmação, Paulo disse na leitura de hoje.
Ele correspondeu ao chamado de Deus e
se entregou completamente ao trabalho mis-
sionário. O seu caminho não foi fácil. Hou-
veram dificuldades e perseguição, mas Deus
o fortaleceu e o abençoou.
- O apóstolo fala que a mensagem foi anun-
ciada integralmente. O Evangelho anima,
exorta, ensina, edifica. Muita gente quer um
Evangelho que se adapte ao seu estilo de
vida. Não que ouvir o que ele nos sugere
para a vida e a missão da Igreja. Por exem-
plo: tem gente que não aceita que na Igreja
se fale da doutrina social. Esta é vivida na
Igreja à luz do próprio Cristo que se preo-
cupou com a promoção da vida de todos.
Alguns cristãos estão preocupados apenas



com rituais bem elaborados na Igreja ou com
uma liturgia desencarnada da história e da
vida do povo. É necessário abrir o olho para
uma leitura crítica da realidade. Se nos fe-
chamos, nossa vida e a força da mensagem
de Jesus empobrece.
- Quando Jesus pergunta aos discípulos
"Quem sou eu?", ele não espera uma defi-
nição doutrinal. Espera uma resposta de
adesão à sua pessoa e ao Reino. Hoje, Je-
sus espera uma resposta que imite o com-
promisso que nós celebramos com os após-
tolos Pedro e Paulo. Somos chamados a
responder com fidelidade e alegria aos com-
promissos do Reino. Falta gente para tra-
balhar nas pastorais? Falta gente para aju-
dar na limpeza da igreja? Falta gente para
participar dos encontros de formação e reu-
niões? Se isso está acontecendo é porque
o egoísmo está tomando conta de nossos
corações.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. São Paulo nos recorda na segunda lei-
tura: "Combati o bom combate, completei
a minha corrida e guardei a fé". Também
nós somos chamados a imitar o exemplo
dos apóstolos. Rezemos: Creio em Deus
Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Senhor Deus,  Pai bondoso, humilde-
mente apresentamos a Vós nossas  inten-
ções. Após cada pedido, a comunidade res-
ponde: Atendei Senhor o nosso clamor.
L.1 Pedimos Senhor, pela Santa Igreja de
Deus, construída sobre o fundamento dos
Apóstolos Pedro e Paulo, para que cum-
pra com fidelidade e coragem sua missão
apostólica, superando os medos, precon-
ceitos e tudo o que impede o anúncio do
Evangelho. Nós Vos pedimos.
L.2 Pedimos Senhor, pelo vosso servo, o
Papa Francisco, para que nunca falte a ele
a Vossa luz e nosso amor, respeito e obedi-

ência. Nós Vos pedimos.
L.1 Pedimos Senhor, pelo nosso Bispo Dom
Paulo e pelos padres da nossa Diocese, para
que sirvam as comunidades que lhes foram
confiadas e as conduzam nos caminhos da
paz e da alegria. Nós Vos pedimos.
L.2 Pedimos Senhor, pelas comunidades da
nossa Paróquia, para que vivam a fé, aju-
dando na instauração do Reino no meio de
nós, com gestos concretos de acolhimento,
perdão e solidariedade. Nós Vos pedimos.
L.1 Pedimos Senhor, pelos vocacionados
e vocacionadas, leigos e leigas que, a exem-
plo de Pedro e Paulo, possam dizer 'sim'
ao convite de Jesus para o serviço do Rei-
no. Nós Vos pedimos.
L.2 Pedimos Senhor, pelo povo da paró-
quia de Vila Pavão que celebra seu padro-
eiro, que seja sempre abençoados e ilumi-
nados. Nós Vos pedimos.
D. Ouvi, ó Deus as nossas preces e
concedei-nos todos os auxílios necessários
para nossa salvação. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A oferta de hoje chama-se óbolo de São
Pedro. É uma ajuda dos fiéis ao Papa como
sinal de adesão à solicitude do sucessor de
Pedro para as obras de caridade. Sejamos
generosos. Apresentemos nossas ofertas e
dízimo.
Para que haja... nº 460

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, louvemos a Deus pela
vida dos apóstolos Pedro e Paulo. Louve-
mos também por homens e mulheres que,
na Igreja, testemunham o Reino com ale-
gria e sabedoria.
- Algumas estrofes do Salmo no Ofício Divino
das Comunidades, p.151, ed. 14, 2007. Melodia
do canto nº 823 do Livro de Cantos.
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1) Rendei graças ao Senhor, Que seu
amor é sem fim! / Diga o povo de Israel:
Que seu amor é sem fim! / Digam já seus
sacerdotes: Que seu amor é sem fim! /
Digam todos que o temem: Que seu amor
é sem fim!
2) Invoqueio-o na aflição: Eis que o Se-
nhor me ouviu! / O Senhor está comigo:
Eis que o Senhor me ouviu! / Vencerei
meus inimigos, Eis que o Senhor me ou-
viu! / É melhor confiar nele, Eis que o
Senhor me ouviu!
3) Viverei, não morrerei, Pra seu amor
proclamar! / Castigou-me, mas livrou-me,
Pra seu amor proclamar! / Do triunfo
abri-me as portas, Pra seu amor procla-
mar! / E entrarão vencedores, Pra seu
amor proclamar!
4) Eis o dia do Senhor, Alegres nele
exultemos! / Eis o dia em que ele agiu,
Alegres nele exultemos! / Eis o dia que
ele fez, Alegres nele exultemos! / Vem
salvar-nos, ó Senhor, Alegres nele
exultemos!
5) Rendei graças ao Senhor, Que seu
amor é sem fim! / Deus é bom, rendei-lhe
graças, Que seu amor é sem fim!
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que
cantemos sempre Vossa bondade e mise-
ricórdia para conosco. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

14. PAI NOSSO
D. Rezando o Pai nosso, peçamos ao Se-
nhor que Ele nos ajude a viver em comu-
nhão com sua Igreja. Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. A missão do apóstolo é pregar a Pala-
vra e realizar a reconciliação no mundo pela

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 Ef 2,19-22 / Sl 116(117) / Jo 20,24-29
5ª Gn 22,1-19 / Sl 114(115) / Mt 9,1-8
6ª Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 / Sl 105(106) / Mt 9,9-13
Sáb.: Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134(135) / Mt 9,14-17

paz e pelo perdão em Jesus. Saudemo-nos
em Cristo (Canto à escolha).

16. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, ó Deus, a graça de vi-
vermos na Vossa Igreja perseverando
na fração do pão e na doutrina dos Após-
tolos. Que sejamos enraizados no amor
e sejamos um só coração e uma só alma.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. AVISOS
- Dia 07/07: Jornada do Apostolado da Oração em
Pedro Canário. Que estejamos unidos.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Aben-
çoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e  Fi-
lho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Testemunhando a Palavra de Deus, va-
mos em  paz e que o Senhor nos acompa-
nhe.
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
Senhor, se tu me chamas... nº 1.117


