
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 
Preparar na entrada do templo um lugar com os símbolos: 
fotos de Pedro e Paulo, do Papa Francisco (onde houver), pedra, 
chave (grande), espada, sandália e cajado que serão utilizados 
na apresentação dos dons. Antes de iniciar a celebração, entoar 
o refrão orante repetidas vezes. 

1. Chegada  (silêncio, oração pessoal, canto de 
ambientação/ refrão)

(Neste momento o(a) animador(a) acende  as velas do altar.)

(Frei Luiz Turra)
Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive 
em mim!
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Fr. José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira)
Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do 
cordeiro irmanada com Pedro e com Paulo, que 
seguiram a Cristo por primeiro! 
1 - Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que 
professou: essa fé é a rocha firme da Igreja do 
Senhor. 

2 - Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na 
missão: o seu zelo do Evangelho leva ao mundo 
a salvação. 
3 - Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou: 
o triunfo destes santos nos confirme no amor.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a este encontro fraterno. 
Nesta solenidade bendizemos a Deus pela fé 
de Pedro e pelo ardor missionário do apóstolo 
Paulo. Neste dia, comungamos com a Igreja de 
Roma, que testemunhou o martírio deles, com 
o Papa Francisco e todos os seus antecessores. 
Como Igreja fundamentada nos ensinamentos 
de Cristo, façamos o sinal de nossa fé. Em nome 
do Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito 
seja Deus...
Animador(a) - São Pedro e São Paulo são colunas 
de nossa Igreja Católica Apostólica Romana. 
Hoje celebramos também o dia do Papa. Neste 
momento, vamos trazer presente os fatos que 
marcaram a semana que passou (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - Imploremos a misericórdia do 
Pai pelas vezes em que ferimos, com nossas 
atitudes, a unidade da Igreja, Corpo de Cristo, da 
família e da sociedade (silêncio). Peçamos perdão, 
cantando. 
(José Acácio Santana) 
1 - Senhor, tende piedade dos corações 
arrependidos.
Tende piedade de nós, tende piedade de nós! 
(bis) 
2 - Jesus, tende piedade dos pecadores, tão 
humilhados! 
3 - Senhor, tende piedade intercedendo por nós 
ao Pai!

01

ANO JUBILAR MISSIONÁRIO

SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO: APÓSTOLOS
Dia do Papa

Deus nos reúne

Ano A - XXX - Nº 1825 - cor vermelha - 28/06/2020

Ritos Iniciais

O Dia do Senhor
 Celebração Dominical da Palavra de Deus



02

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo (4, 6-8. 17-18)

10. Canto de Aclamação 
(Pe. Amaury de Paula - Ir. Míria T. Kolling) 
Aleluia, aleluia! Tu és Pedro, aleluia! (bis) 
1 - És a rocha viva, Cristo te escolheu, quando a 
Simão Pedro disse: “Eu te darei do meu Reino 
as chaves. Eis a minha Igreja, sobre esta pedra 
edificarei!” 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (16, 13-19)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - A exemplo de Pedro e Paulo, 
professemos nossa fé, rezando. 
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador 
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes 
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (todos se inclinam) 
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. Também por 
nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu 
e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, 
em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e 
o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; 
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, 
una, santa, católica e apostólica. Professo um só 
batismo para remissão dos pecados, e espero a 
ressurreição dos mortos e a vida do mundo que 
há de vir. Amém!

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Deus da 
vida, façamos os pedidos da nossa comunidade, 
cantando após cada prece: Vossa Igreja vos pede, 
ó Pai! Senhor, nossa prece escutai. (A. Cangiani)

- Senhor de imensa sabedoria, protegei o Papa 
Francisco para que continue firme na missão de 
sucessor de Pedro. Nós vos suplicamos.
- Senhor de imensa sabedoria, ajudai a todos 
nós, Igreja de Cristo, a vivermos em comunhão 
e manifestar com nossas ações sinais do vosso 
Reino na sociedade, como Paulo e Pedro fizeram. 
Nós vos suplicamos.

Presidente - Deus de bondade infinita, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus pela dedicação 
de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos(as), 
seminaristas, leigos(as) que a exemplo de Pedro 
e Paulo dão continuidade à missão que lhes fora 
confiada, cantando. 
(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, 
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 
vos glorificamos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo acolhei a nossa súplica. Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós. Só Vós sois o 
Santo, só Vós, o Senhor, só Vós, o Altíssimo, Jesus 
Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, 
na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de amor e 
ternura, que hoje nos dais a alegria de festejar São 
Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja, que 
cresceu graças a eles, seguir seus ensinamentos 
e imitar os seus exemplos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (12, 1-11)

8. Salmo Responsorial (33) 
(Pe. José de Freitas Campos)
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. 
(bis)
- Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu 
louvor estará sempre em minha boca. Minha alma 
se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se 
alegrem!
- Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos 
todos juntos o seu nome! Todas as vezes que o 
busquei, ele me ouviu, e de todos os temores 
me livrou.
- Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso 
rosto não se cubra de vergonha! Este infeliz gritou 
a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de 
toda angústia.
- O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos 
que o temem, e os salva. Provai e vede quão 
suave é o Senhor! Feliz o homem que tem nele 
o seu refúgio!

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Senhor de imensa sabedoria, despertai em 
nosso meio, vocacionados para que possam 
anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Nós vos 
suplicamos.
- Senhor de imensa sabedoria, fortalecei a 
Paróquia São Pedro, de Baixo Guandu, São 
Paulo Apóstolo, Bebedouro - Linhares e todas as 
comunidades que celebram os seus padroeiros, 
para que professem sua fé servindo aos irmãos 
com amor e alegria. Nós vos suplicamos. 
Presidente - Acolhei, Pai Santo, os pedidos de 
vossa comunidade aqui reunida. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Jovens entram com a foto do Papa e os objetos colocados na 
entrada da igreja e os apresentam ao altar do Senhor, enquanto 
se canta.

Animador(a) - Obedientes às orientações do 
Papa Francisco, apresentemos ao altar do 
Senhor nossa disponibilidade em sermos fiéis 
discípulos missionários na edificação do Reino 
e na realização do nosso Projeto Diocesano de 
Evangelização.
(Agnus Dei)
1 - A edificar a Igreja, (2x) a edificar a Igreja do 
Senhor. 
Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me a 
edificar a Igreja do Senhor.
2 - Eu sou Igreja, você é Igreja, somos Igreja do 
Senhor.
3 - São Pedro é Igreja, São Paulo é Igreja, somos 
Igreja do Senhor.

Animador(a) - A oferta da comunidade, neste dia, 
denominada “óbulo de São Pedro”, é expressão 
de nossa colaboração solidária com as obras da 
Igreja em favor das necessidades da humanidade. 
Sejamos generosos! 

16. Canto das Oferendas 
(Pe. José Cândido da Silva)
1 - Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu 
pensamento. A minha força, minha fraqueza, eu 
fui chamado para a doação. 
Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir. 
Mesmo sabendo que nada sou, eis-me Senhor, 
aqui estou! 
2 - Quem me seguir terá que sofrer tomar a cruz 
e ser pregado. A cruz sem ti quem vai suportar? 
Porém contigo não é nada. 

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus pela fidelidade 
de todos os dizimistas, equipes, pastorais, 

movimentos e ministérios de nossa comunidade 
que com sua doação ajudam na evangelização e 
manutenção da nossa Igreja.
(Pe. Zezinho)
Em todo o universo: glória a Deus e no planeta 
terra: glória a Deus. Paz na ONU e no meu país 
e que a humanidade seja mais feliz. 
Nós te adoramos e louvamos e te agradecemos 
e te suplicamos teu imenso amor de Pai vai nos 
ensinar a cultivar a paz. Tu que és o Filho de Deus 
vivo, tu que tens poder e majestade, piedade, ó 
Jesus, tira-nos da treva com a tua luz. Tu que vens 
do Pai e vens do Filho, tu que nos conduzes com 
ternura, brilhe em nós o teu amor, és o santo 
Espírito consolador.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Rezemos a oração que Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz 
Animador(a) - A paz só acontece onde o amor 
se faz presente. Saudemo-nos com um gesto 
fraterno. (canto à escolha)

20. Canto de Comunhão (onde houver) 
(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias)
Tua Igreja é um corpo, cada membro é diferente, 
e há no corpo, certamente, coração, ó meu 
Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais 
importante. Nele, enfim, achei radiante minha 
vocação: o amor. 
1 - Que loucura não fizeste vindo ao mundo nos 
salvar! E depois que tu morreste ficas vivo neste 
altar! 
2 - Os teus santos compreenderam teu amor 
sem dimensão: que loucuras cometeram em sua 
própria vocação! 
3 - Quero ser um missionário até quando o sol 
der luz. Dá-me por itinerário toda terra, ó Jesus! 
4 - O martírio, eis meu sonho: dar-te o sangue 
de uma vez! A mil mortes me disponho, sofrerei 
com intrepidez. 
5 - Tantas vocações sentindo, que alegria meu 
Senhor. Alegrei-me descobrindo, minha vocação, 
o amor. 

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Concedei-nos, ó 
Deus, por esta celebração, viver de tal modo na 
vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e 
na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso 
amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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cobrador de impostos Mateus, nos pescadores 
Pedro, André, Tiago e João. Com eles deu início 
à propagação da Boa-Nova do Reino e sobre 
eles edificou a Igreja. Hoje, iluminados pelo 
testemunho dos apóstolos, como discípulos e 
missionários do Senhor, somos convidados a 
dar continuidade à missão de Jesus, confiando 
na graça de Deus e evitando tudo o que possa 
prejudicar a comunhão da Igreja. No curso 
da história, a Igreja atravessou e superou 
devastadoras tempestades. Hoje, muitas 
vezes, os meios de comunicação divulgam 
escândalos no seio da Igreja. Não podemos 
negar que isso causa constrangimentos e 
sofrimentos. Um membro doente faz todo o 
corpo sofrer. Mas a Igreja é mais do que as 
fragilidades de seus membros. Os Evangelhos 
apresentam o apóstolo Pedro como modelo 
de discípulo e seguidor de Jesus. Um homem 
sempre em busca do conhecimento da 
vontade do Pai. Pedro é frágil na tentação, 
nega por três vezes conhecer seu Mestre. 
Ao mesmo tempo, é resoluto e sincero no 
arrependimento: “E caindo em si, chorou 
amargamente” (Mt 26,75). É com “esses 
Pedros” que Jesus continua construindo 
comunidades de fé, sinais do Reino. Jesus 
constituiu a primeira comunidade (o grupo 
dos doze) a partir dos pequenos e simples, 
revelando, mais uma vez, que Deus serve-se 
de poucos e fracos para realizar a história da 
salvação. Assim como escolhe os pequenos 
e simples, os transforma em grandes figuras 
para, por seus gestos e palavras, apontarem 
os rumos e abrirem os caminhos da história.

Leituras da Semana
2ª feira: Am 2,6-10.13-16. Sl 49, Mt 8,18-22
3ª feira: Am 3,1-8;4,11-12; Sl 5; Mt 8,23-27
4ª feira: Am 5,14-15.21-24; Sl 49; Mt 8,28-34
5ª feira: Am 7,10-17; Sl 18; Mt 9,1-8
6ª feira: Ef 2,19-22; Sl 116; Jo 20,24-29
Sábado: Am 9,11-15; Sl 84; Mt 9,14-17
Domingo: Zc 9,9-10; Sl 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

22. Breves Avisos

23. Bênção
Presidente - Abençoe-vos o Deus de amor, que 
vos deu por fundamento aquela fé proclamada 
pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda 
a Igreja. Amém.
- Ele, que vos instruiu pela incansável pregação 
de São Paulo, vos ensine a conquistar também 
novos irmãos para Cristo. Amém.
- A bênção de Deus Pai e Filho e Espírito Santo, 
desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém.
- Ide em paz seguindo o exemplo de Pedro e Paulo 
e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. 

24. Canto Final (Geraldo C. da Silva)
1 - Eu era cego, não enxergava. Eu perseguia, 
quem me amava. Mas sua luz, me iluminou hoje 
sou Paulo, apóstolo sou. 
Loucura da cruz! Loucura do amor! Loucura de 
tudo por causa de nosso Senhor! (bis) 

Meditando a Palavra de Deus
Na solenidade de hoje, desde as suas origens, 
a Igreja celebra os “apóstolos Pedro e Paulo 
como colunas mestras”, da Igreja. Numa só 
festa, privilegia a personalidade de Pedro, 
integrando a figura de Paulo e do Papa 
Francisco, indicando a natureza da Igreja: 
sacramento de comunhão na diversidade 
de carismas e de serviços. Os dois apóstolos 
foram as primeiras e exemplares testemunhas 
dessa recíproca unidade. Pedro e Paulo 
têm dons diferentes e um estilo de atuação 
próprio e diverso, que chegou a provocar 
conflitos. Ao contemplarmos os últimos 
sucessores de Pedro, observamos que o 
Espírito de Deus os elegeu com dons diversos 
e adaptados às necessidades de cada época. 
O reconhecimento dos diversos carismas e, 
consequentemente, da atuação de cada um 
dos Papas, solidifica a comunhão eclesial e a 
presença pública da Igreja. A base sólida sobre 
a qual está edificada a Igreja é Jesus Cristo, 
morto e ressuscitado. Foi Pedro e, hoje é o 
Papa Francisco. A Igreja, santa e pecadora, foi 
edificada em e por Jesus Cristo. Por essa razão, 
as forças do mal não prevalecerão contra ela. 
Ela é pecadora pelo fato de se constituir de 
pessoas humanas. É santa por estar edificada 
sobre a rocha que é Cristo e animada pelo 
Espírito Santo. Tornar-se-á ainda mais santa, 
à medida que, nós pecadores, reconhecendo 
nosso pecado, buscarmos o caminho da 
santidade. O próprio Mestre não escolheu 
pessoas perfeitas, mas depositou confiança no 

Deus nos envia


