
Preparar o espaço celebrativo com criatividade de forma que 
expresse a alegria da festa celebrada. Na entrada do templo 
colocar as imagens de São Pedro e São Paulo, um quadro ou 
figura do Papa Francisco (onde houver), as quais entrarão na 
procissão de entrada. Preparar a recordação da vida. Antes de 
qualquer comentário cantar suavemente o refrão, até que a 
assembleia entre em clima orante.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Pe. José Weber) 
É, Jesus, o Messias, Salvador, o Filho do Deus 
Vivo, aleluia!
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto inicial (CD Festas Litúrgicas II)
Canta, meu povo! Canta o louvor de teu Deus! 
Que se fez homem e por nós morreu, que 
ressuscitou pelo amor aos seus!
1 - Somos a nação santa e o povo eleito, um 
sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à 
sua luz, sua luz imortal.

2 - Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo, Tu 
vives em mim. O meu desejo é um dia ver tua 
face, na glória sem fim.

3. Saudação 
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos! É com muita alegria que os 
acolhemos para celebrar o Mistério Pascal e 
nossa vida de comunidade. Ao celebrarmos a 
solenidade de São Pedro e São Paulo, somos 
convidados a confessar e a testemunhar a nossa 
fé, como fizeram estes dois grandes apóstolos, 
considerados as colunas da Igreja. Celebramos, 
hoje, também o Dia do Papa. Rezemos pelo Papa 
Francisco, para que seja cumulado das bênçãos 
e proteção divina no exercício de seu ministério.  
Na mesma fé dos apóstolos façamos o sinal que 
nos reúne como filhos e filhas, amados de Deus. 
Em nome do Pai...
Presidente - A graça de Deus nosso Pai, o amor 
de Jesus nosso irmão e a força do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - Hoje é dia do Óbolo de São Pedro, 
coleta que se realiza em todas as dioceses do 
mundo. As doações são feitas por Congregações 
e Institutos religiosos, fundações e ofertas 
espontâneas de todas as comunidades. O valor 
arrecadado, o Papa Francisco destina às obras 
de caridade e de ajuda em favor das populações 
flageladas por guerras ou catástrofes naturais. 
Trazemos presente os acontecimentos da 
semana. (Recordação da vida).

4. Deus nos perdoa 
Presidente - Os apóstolos Pedro e Paulo 
professaram sua fé no Ressuscitado. Imploremos 
a misericórdia do Pai pelas vezes em que não 
assumimos nossa missão de anunciadores do 
Evangelho, (silêncio). Confiantes, peçamos perdão, 
cantando.
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8. Leitura dos Atos dos Apóstolos (12, 1-11) 

9. 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!

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

11. 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.

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

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - A exemplo de Pedro e de Paulo, 
professemos nossa fé no Deus que enviou seu 
único Filho para nossa salvação, cantando.  
(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri) 
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

15. Ladainha
Presidente - Por intercessão de São Pedro e São 
Paulo, acolhei ó Deus de bondade, a oração que 
vos apresentamos, rezando a Ladainha.

(D.R.) 
1 - Em cada caminho, que ponho os meus pés, 
encontro a Ti naqueles que passam estendendo 
as mãos. Chamando Tu estás, eu não quis ouvir, 
fechado em mim, faltou-me coragem pra exercer 
a missão. 
Senhor, eu te peço perdão, pelas vezes que 
não acreditei que juntos podemos fazer deste 
mundo, um mundo de irmãos. Senhor, eu te 
peço perdão, pois o medo não me deixa agir. 
Faze-me um instrumento, um profeta que fala 
de ti. 
2 - Ouvindo a Palavra eu pude entender que 
estando sozinho, sem o outro, não estou em ti. 
O outro aparece mendigando o pão, querendo a 
partilha e não sendo profeta, também disse não.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, 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 ao Senhor pela 
entrega total de Pedro e Paulo ao seu projeto, 
pelo sim do Papa Francisco e por todos aqueles 
que seguem o exemplo dos santos de ontem e 
de hoje.
(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, hoje nos 
dais festejar cheios de santa alegria os apóstolos 
e mártires 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. Apresentação do Livro da Palavra
(Lindenberg Pires - Valdeci Farias)
Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai, Senhor, 
meu coração, para ouvir e guardar vossa Palavra!

Deus nos fala

Nossa resposta
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Duas pessoas proclamam a ladainha

- Senhor, tende piedade de nós! (bis) - Senhor, ...
- Cristo, tende piedade de nós! (bis) - Cristo, ...
- Senhor, tende piedade de nós! (bis) - Senhor, ...
- São Pedro e São Paulo - Rogai por nós!
- Gloriosos apóstolos de Cristo
- Colunas da Igreja
- Fundamentos da Igreja de Roma
- Princípios da fé
- Sustentáculos da fé
- Príncipes sagrados
- Juízes das nações
- Pregadores da verdade
- Instrumentos escolhidos
- Testemunhas do Evangelho
- Mártires da fé em Jesus
- São Pedro, pedra fundamental da Igreja - Rogai 
por nós!
- São Pedro, porteiro do Céu
- São Pedro, guardador das chaves do Reino dos 
Céus
- São Pedro, pescador de homens
- São Pedro, apascentador das ovelhas
- São Pedro, zeloso guardador do rebanho
- São Pedro, confirmador dos irmãos na fé
- São Paulo, mestre das nações - Rogai por nós!
- São Paulo, apóstolo dos gentios
- São Paulo, defensor da Igreja de Cristo
- São Paulo, baluarte da caridade
- São Paulo, exemplo de perseverança
- São Paulo, missionário do Evangelho
- São Paulo, escritor sagrado
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
ouvi-nos Senhor.
Presidente - Rogai por nós, São Pedro e São 
Paulo.
Todos - Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo! Amém!
Presidente - Oremos - 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.

16. Apresentação dos Dons
Enquanto se canta, os membros do Conselho de Comunidade, 
de mãos estendidas, formam um semicírculo ao redor do altar.

Presidente - A exemplo de Pedro e Paulo, o Papa, 
sucessor de Pedro, tem como missão cuidar da 
Igreja, Povo de Deus, para que ela permaneça 
unida e fiel a Jesus Cristo, sendo discípula 
missionária. Apresentemos ao Altar do Senhor 

nossa vida de comunidade, na disposição de 
seguirmos o exemplo de Pedro e de Paulo, sob 
a orientação do Papa Francisco na obediência à 
Igreja Católica. 
(Zé Vicente) 
1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade 
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta 
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com 
amor. 
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos, 
Senhor, na tua mesa. (bis)

17. Canto das Oferendas (Ir. Míria T. Kolling) 
No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em 
oração. 
1 - A alegria de te amar e ser amado, quero em 
tuas mãos depositar. 
2 - O desejo de ser bom e generoso faz-me viver 
com mais amor. 
3 - Os amigos que me deste e que são teus, tudo 
entrego a ti, Senhor.

18. Louvação 
Presidente - Louvemos ao Senhor pelas iniciativas 
do Papa Francisco em manter a unidade da Igreja.
(Inácio Loyola)
Eu vou te bendizer, eu vou te louvar, a Ti, 
somente a Ti, eu hei de desejar. (bis)
1 - Te procuro sem descanso, quero muito te 
encontrar. Em Ti, somente em Ti, hei de me saciar. 
Mais belo que a vida é teu grande amor. Meus 
lábios vão cantar sempre em teu louvor.
2 - E à noite ao dormir, em Ti eu vou pensar. E 
quando acordado, em Ti vou meditar. À sombra 
de Tuas asas vou me agasalhar. Se fico unido a Ti, 
Tu me segurarás.

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! 

19. Pai Nosso 
Presidente - Irmãos e irmãs, unidos na edificação 
do Reino de Deus, rezemos como Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz 
Presidente - A paz começa em nosso coração e 
precisa ser cultivada para ser compartilhada com 
os irmãos e irmãs. Rezemos em silêncio pela paz. 

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Moacyr Cadenassi, OFM-cap - Pe. Ney Brasil Pereira) 
Toda a Igreja unida celebra, a memória pascal 
do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, 
que seguiram a Cristo por primeiro! 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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pelo Evangelho. A fidelidade à vocação cristã põe-
nos frequentemente em situações nada fáceis. É 
preciso ter coragem para anunciar e testemunhar 
a Boa-Nova de Jesus Cristo. Essa leitura convida 
quem está sofrendo por amor a Cristo a lembrar-
se de que, mesmo que todos estejam contra, 
do seu lado sempre estará o anjo do Senhor. Na 
segunda leitura, Paulo, preso em Roma, sentindo-
se próximo da morte, faz um balanço de toda 
a sua vida e espera receber de Deus a coroa 
da justiça, que será também oferecida a todos 
aqueles que, como ele, lutarem pela construção 
do Reino de Deus. No Evangelho, Pedro professa 
sua fé em Jesus como “o Cristo, o Filho do Deus 
Vivo”. Professar que Jesus é o Messias significa 
estar convencido de que, como Ele, não existiu e 
não existirá mais ninguém. A fé de Pedro torna-se, 
então, a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua 
Igreja. Essa fé constitui o fundamento sólido da 
Igreja, torna-a invencível e capaz de dominar as 
forças contrárias. Todos aqueles que, como Pedro, 
professam a fé em Jesus Cristo, Filho do Deus 
Vivo, passam a fazer parte desse edifício sólido 
que jamais ruirá. Juntamente com as chaves do 
Reino, Pedro recebe o poder de ligar e desligar 
todas as coisas e a autoridade de transmitir os 
ensinamentos do Mestre e de decidir o que está 
de acordo ou não com o Evangelho. No Novo 
Testamento, esse apóstolo aparece sempre em 
primeiro lugar e é ele quem deve confirmar a fé 
dos outros. Isso indica que a Igreja tem no Papa, 
sucessor de Pedro, o encarregado de manter 
a unidade na fé em Cristo. Hoje os bispos do 
mundo inteiro, obedientes às orientações do Papa 
Francisco, conduzem a Igreja Católica presente 
no mundo e nos orientam a exemplo de Pedro 
e Paulo a sermos mensageiros e ministros da 
Palavra em nossas comunidades.

Leituras da Semana
2ª feira: Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144; Mt 9,18-26
3ª feira: Os 8,4-7.11-13; Sl 113; Mt 9,32-38
4ª feira: Os 10,1-3.7-8.12; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Sl 
104; Mt 10,1-7
5ª feira: Os 11,1b.3-4.8c-9; Sl 79; Mt 10,7-15
6ª feira: Os 14,2-10; Sl 50; Mt 10,16-23
Sábado: Is 6,1-8; Sl 92; Mt 10,24-33
Domingo: Dt 30,10,14; Sl 68; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

1 - Publicai em toda terra os prodígios do Senhor: 
reuniu seu povo amado para o canto de 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.
4 - Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou: 
o triunfo destes santos nos confirme no amor.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, a 
celebração que realizamos nesta festa dos 
apóstolos Pedro e Paulo alcance para nós a graça 
de participar de vossa Igreja como os primeiros 
cristãos: perseverantes na oração, assíduos da 
fração do Pão, fiéis à doutrina dos apóstolos e 
atento às necessidades de nossos irmãos e irmãs. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco! Ele está 
no meio de nós!
- O Deus todo-poderoso, que vos deu por 
fundamento aquela fé proclamada pelo Apóstolo 
Pedro e sobre a qual edificou toda a Igreja, vos 
proteja. Amém.
- Que a autoridade de Pedro e a pregação de 
Paulo vos levem à Pátria Celeste, aonde chegaram 
gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. 
Amém.
- Abençoe-vos Deus todo poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Anunciai a todos que Jesus é o Messias, o 
Filho do Deus vivo! – Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto final (Dom Paulo Bosi Dal´Bó)
Sou, sou missionário e a Boa-Nova vou levar. 
Venham, venham todos, vamos evangelizar. 
Sei que a resposta a Jesus é a missão, sou 
missionário, sou da paz, eu sou cristão.
1 - Com o Espírito de Deus anunciar com mais 
prazer. Com esperança e caridade, conviver e 
convencer. Se o Reino é a meta, vamos espalhar 
amor. Somos irmãos e missionários do Senhor.

Meditando a Palavra de Deus
A liturgia de hoje nos apresenta as pedras 
fundamentais da nossa fé na construção do 
Reino: os apóstolos Pedro e Paulo. Na primeira 
leitura, Pedro está na prisão e um anjo do Senhor 
é enviado para libertá-lo. Aí está uma lição para 
todos os discípulos e, também para nós: Deus 
jamais abandona quem põe sua vida em perigo 

Deus nos envia


