
Colocar na entrada do templo um lugar com a foto do Papa 
Francisco, quadro ou estampas de São Pedro e São Paulo. 
Preparar com antecedência a recordação da vida. Antes de 
iniciar a celebração, entoar o refrão. 

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

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

(Frei Luiz Turra) 
Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. (4x) 
(Terminado o refrão orante, todos ficam em pé para o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto inicial (CD Festas Litúrgicas II)
Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do 
cordeiro irmanada com Pedro e com Paulo, que 
seguiram a Cristo por primeiro! 
1 - Publicai em toda terra os prodígios do Senhor: 
reuniu seu povo amado para o canto do louvor. 
2 -  Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou: 
essa fé é a rocha firme da Igreja do Senhor. 
3 - Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na 
missão: o seu zelo do Evangelho leva ao mundo 
a salvação. 

3. Saudação 
Presidente - Irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos 
a este encontro fraterno no qual celebramos os 
mistérios da nossa fé, na Solenidade de São Pedro 
e São Paulo. Bendizemos a Deus pela fé de Pedro 
e pelo ardor missionário de Paulo. Apóstolos 
e colunas da Igreja; a Pedro foi delegada a 
missão de edificá-la e organizá-la tendo como 
fundamento Jesus Cristo, a Pedra Angular. E a 
Paulo, difundir e expandir o Cristianismo a outras 
nações. Esses dois missionários são testemunhos 
de fé e perseverança, virtudes indispensáveis 
na expansão do Reino de Deus. Como Igreja 
fundamentada nos ensinamentos de Cristo e no 
testemunho dos Apóstolos, façamos o sinal da 
nossa fé, cantando. 
(D.R.) 
1 - Em nome do Pai que nos criou, e do Filho que 
nos salvou e do Espírito Santo que nos une com 
amor. (bis) 
2 - Amém, amém, amém, amém, amém, amém, 
amém, amém, amém, para todo e sempre amém. 
(bis)
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) - O instrumento de Deus para 
salvar e restaurar a dignidade do ser humano é 
a Igreja, juntos, com o testemunho de Pedro e 
Paulo trazemos presente em nossas orações, as 
Paróquias São Pedro, Baixo Guandu e São Paulo 
Apóstolo, Bebedouro - Linhares, assim como 
todas as comunidades que tornam célebre a 
memória dos seus padroeiros, para que este 
momento revigore a fé e o testemunho de vida de 
todos. Recordemos outros fatos que aconteceram 
na semana que passou, na comunidade e na 
sociedade (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa 
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7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (12, 1-11) 

8. Salmo Responsorial (33) (CD festas liturgias II)
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!

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo (4, 6-8.17-18)

10. Canto de Aclamação (José Freitas Campos)
Aleluia, Aleluia! Aleluia! Aleluia! (Bis)
1- Tu és Pedro e sobre esta Pedra eu irei construir 
minha Igreja; e as portas do inferno não irão 
derrotá-la.

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

12. Partilha da Palavra
Concluir a Homilia com o refrão

(Zé Vicente)
“Vidas pela vida, vidas pelo Reino! Todas as 
nossas vidas, como as suas vidas, como a vida 
d’Ele, o mártir Jesus!”.

13. Profissão de Fé
Presidente - A exemplo de Pedro e Paulo, 
professemos nossa fé no Deus Uno e Trino, 
cantando. (n° 396 do Hinário Louvai ao Senhor)

14. Ladainha
Presidente - Cantemos/ Rezemos com devoção 
a Ladainha. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, compadecei-vos de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Pai Celestial, que sois Deus, tende misericórdia 
de nós. - Tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,
Espírito Santo, que sois Deus, 
Trindade Santíssima, que sois um só Deus. 

Presidente - Em nossa caminhada de fé, em 
alguns momentos somos acorrentados pelo 
pecado que nos impede de evangelizar. Deus 
em Seu infinito amor envia seus anjos para nos 
libertar. Supliquemos ao Pai a conversão do nosso 
coração (silêncio). Peçamos perdão, cantando.
(Inspirada no Missal - André J. Zamur) 
1 - Eu confesso a Deus e a vós irmãos, tantas vezes 
pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, atitudes, 
omissões... Por minha culpa, tão grande culpa. 
Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem piedade, 
ó Senhor! (bis) 
2 - Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, 
meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que nos 
perdoa e nos sustenta em sua mão por seu amor, 
tão grande amor. 
Presidente - Deus de bondade infinita, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus pela dedicação 
de nosso Administrador Diocesano, nosso 
Bispo Emérito, 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, 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.

(Simei Monteiro)
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! 
Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu 
caminho! (2x)

Deus nos fala

Nossa resposta
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Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 
São Pedro e São Paulo, Apóstolos de Jesus, 
São Pedro e São Paulo, mártires da fé, 
São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja. 
São Pedro, chefe do colégio dos Apóstolos, rogai 
por nós. 
São Pedro, sinal da unidade na fé cristã, 
São Pedro, primeiro Papa da Igreja, 
São Pedro, patrono universal da Igreja. 
São Pedro e São Paulo, exemplos de humildade, 
rogai por nós. 
São Pedro e São Paulo, lição de paciência no 
sofrimento, 
São Pedro, intercessor dos pescadores, 
São Paulo, grande evangelizador da Igreja. 
Presidente - Rogai por nós, São Pedro e São Paulo. 
T.: Para que sejamos dignos das promessas de 
Cristo. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Onde for possível, pessoas que compõem o Conselho da 
comunidade entram com a foto do Papa e quadros ou estampas 
de São Pedro e São Paulo, e as coloca em lugar de destaque.

Animador(a) - Ao celebrar a Páscoa desses dois 
grandes Apóstolos, Pedro e Paulo, a Igreja lembra 
que em todas as Comunidades estão presentes 
os fundamentos da missão evangelizadora: a 
vida eclesial, com sua dinâmica de comunhão 
e participação, e sua ação transformadora no 
mundo. A exemplo de São Pedro e São Paulo 
e obedientes às orientações do Papa Francisco, 
apresentemos ao Altar do Senhor a nossa 
disponibilidade, e de todos os batizados, que 
com espírito ardoroso se colocam a serviço do 
Evangelho como apóstolos, discípulos missionários 
do Senhor anunciando o Reino e denunciando as 
injustiças sociais e ambientais de nossos tempos. 
(D.R.)
1 - São Pedro é Igreja, São Paulo é Igreja, somos 
Igreja do Senhor.
Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me a 
edificar a Igreja do Senhor.
2 - Os leigos são Igreja, os padres são Igreja, 
somos Igreja do Senhor. 
Animador(a) - A oferta da comunidade, neste 
dia, chamada “Óbulo de São Pedro”, é expressão 
de nossa colaboração solidária com as obras 
que a Igreja atende em favor das necessidades 
da humanidade, sobretudo nas situações de 
sofrimentos, calamidades, guerras, e outras. 
Sejamos generosos. 

16. Canto das Oferendas (João Bento de Souza) 
1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós 
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos, 
vitórias são frutos da vida para o teu altar. 

Aceita estas nossas ofertas que fazemos com 
todo fervor. (bis) 
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno, 
que luta unido para se libertar. 

17. Louvação 
Presidente - Com o coração agradecido, louvemos 
ao Pai por estes dois Apóstolos que foram por 
Cristo consagrados. São colunas da Igreja e lavaram 
as vestes no Sangue do Cordeiro. Nesta liturgia, 
lembremos com carinho do nosso Pastor - Bispo 
de Roma, o Papa Francisco, nossas lideranças e 
colaboradores na edificação da Igreja no mundo. 
(Reginaldo Veloso)
É bom cantar um bendito, um canto novo, um 
louvor! (bis)
1 - Ó Deus, Pai santo e bondoso, por Cristo, nosso 
Senhor. Na festa dos dois apóstolos, cantemos a 
teu louvor.
2 - De Pedro nós recebemos a fé no Cristo, Senhor. 
De Paulo, o Evangelho, que aos pagãos anunciou.
3 - Por isso o céu e a terra se unem no seu louvor.

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 - O Senhor nos comunicou o Seu Espírito. 
Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de 
Deus, ousamos dizer com a nossa vida. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Animador(a) - A paz começa em nós e precisa 
ser cultivada para ser dividida com os irmãos e 
irmãs. Rezemos em silêncio pela paz no mundo. 

20. Canto de Comunhão (se 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 - Sou pequeno, igual criança, cheio de limitações, 
mas grande é minha esperança: sinto muitas 
vocações! 
4 - Quero ser um missionário até quando o sol 
der luz. Dá-me por itinerário toda terra, ó Jesus! 
5 - O martírio, eis meu sonho: dar-te o sangue 
de uma vez! A mil mortes me disponho, sofrerei 
com intrepidez. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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reavivar a adesão profunda a Jesus e a colaborar 
com o Seu Projeto de Salvação. Eles são modelos 
de seguimento, pois confiaram no Senhor e 
perseveraram unidos na fé e no testemunho até 
a entrega total de suas vidas. Fiéis seguidores de 
Jesus Cristo, eles se associaram intimamente ao 
Mistério da Paixão e Morte do Senhor, por meio 
do martírio pela cruz e a espada. O Papa Francisco 
sublinha que “a fé em Jesus Cristo tornou Pedro e 
Paulo irmãos e o martírio os levou a serem um só. 
São Pedro e São Paulo tão diferentes entre si no 
plano humano, foram escolhidos pessoalmente 
pelo Senhor Jesus e responderam ao chamado 
oferecendo suas vidas inteiras”. Em ambos, a graça 
de Cristo e o amor de Deus realizaram grandes 
coisas, transformando-os, por Sua misericórdia. Por 
isso, eles continuam a falar à Igreja e indicam-nos, 
até hoje, o caminho da Salvação. O Livro dos Atos 
dos Apóstolos apresenta muitas características e 
seu testemunho. Por exemplo, Pedro ensina-nos a 
fitar os pobres com um olhar de fé e a comunicar-
lhes aquilo que possuímos de mais precioso: o 
poder do nome de Jesus. Foi o que fez àquele 
paralítico: ofereceu-lhe tudo o que possuía, ou seja, 
Jesus. Sobre Paulo, narra-se três vezes o episódio 
da vocação no caminho de Damasco, o qual 
transformou sua vida, marcando claramente um 
antes e um depois. Antes, Paulo é um implacável 
inimigo da Igreja. Depois, põe sua existência inteira 
a serviço do Evangelho. O encontro com a Palavra 
de Cristo é capaz de transformar completamente 
nossa vida. Não é possível ouvir esta Palavra e 
ficar parado, permanecer bloqueados nos próprios 
hábitos. Ela nos impele a vencer o egoísmo, que 
se abriga em nosso coração para seguir com 
determinação aquele Mestre que deu a Sua própria 
vida por seus amigos. Mas é Ele que, com Sua 
Palavra, nos transforma; é Ele que nos muda; é Ele 
que nos perdoa tudo, quando nós abrimos o nosso 
coração e pedimos perdão. Deus deseja também 
que nós sejamos repletos da Sua graça, como fez 
com Pedro e com Paulo, e que a Palavra que hoje 
nos alimenta nos impulsione para a missão que o 
Senhor nos confia.

(Roteiros Homiléticos do TC I - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: Gn 28,10-22a; Sl 90; Mt 9,18-26
3ª feira: Gn 32,23-33; Sl 16; Mt 9,32-38
4ª feira: Gn 41,55-57.42,5-7a.17-24a; Sl 32; Mt 10,1-7
5ª feira: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5; Sl 104; Mt 10,7-15
6ª feira: Gn 46, 1-7.28-30; Sl 36; Mt 10,16-23
Sábado: Gn 49,29-32.50,15-26a; Sl 104; Mt 10,24-33
Domingo: Am 7,12-15; Sl 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

6 - Tantas vocações sentindo, que alegria meu 
Senhor. Alegrei-me descobrindo, minha vocação, 
o amor. 
7 - Sentimento é coisa vaga, por meus atos provarei 
que o amor com amor se paga, toda cruz abraçarei.

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.

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.
- Que a autoridade de Pedro e a pregação de 
Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram 
gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. 
Amém.
- A bênção de Deus Pai e Filho e Espírito Santo, 
desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
- Permaneçamos firmes na fé e na coragem de 
testemunhar o Cristo Ressuscitado. Ide em paz 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 do nosso Senhor! (bis) 
2 - Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Quando sou 
fraco, Ele é meu sim, eu não tenho pátria e nem 
nação, do Reino dos Céus eu sou cidadão. 

Meditando a Palavra de Deus
“E vós quem dizeis que Eu sou?” Essa pergunta de 
Jesus não é dirigida apenas aos primeiros seguidores 
de Cristo, mas a todos os que continuam trilhando 
o caminho, arriscando suas vidas por causa da 
Boa-Nova. A pergunta de Jesus não nos pede 
simplesmente nossa opinião, mas nos interpela 
principalmente sobre nossa atitude diante d’Ele. 
Essa atitude não transparece em nossas palavras, 
mas sobretudo em nosso seguimento concreto 
de Jesus que nos pede uma opção radical, nos 
impulsiona a uma orientação decisiva de nossa 
vida e nos oferece a esperança definitiva. Os dois 
grandes apóstolos, Pedro e Paulo, ensinam a 

Deus nos envia


