
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Glória a Jesus Cristo, nossa Salvação! (bis)

2. RECORDAÇÃO DA VIDA
Pegar a pedra e segurá-la ou colocá-la num 
lugar de destaque. A seguir, re�etir a partir 
das perguntas.
Animador: Quais as principais 
características da pedra? Para que nós 
utilizamos a pedra? Por que é importante usar 
pedras para construir uma casa? 
Tempo para partilha.

3. SALMO 

Animador: Animador: Com toda a criação, 
agradeçamos ao Senhor por revelar seu amor 
por nós, rezando o salmo 19:

Refrão: Seu som ressoa e se espalha em toda a 
terra!

1. Os céus proclamam a glória do Senhor,/ e o 
�rmamento, a obra de suas mãos;/
O dia ao dia transmite essa mensagem, / a noite 
à noite publica essa notícia.  R.

2. Não são discursos nem frases ou palavras,/ 
nem são vozes que possam ser ouvidas;/ 
Seu som ressoa e se espalha em toda a terra,/ 
chega aos con�ns do universo a sua voz.  R.
Medite no coração as palavras do salmo e repita uma 
frase se desejar.

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS

Canto: /:Tua Palavra é lâmpada para os meus 
pés, Senhor
/:Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para 
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1. ORAÇÃO INICIAL
Animador:
Querida família! Nos 
reunimos para rezar 
e re�etir sobre a vida 
e o testemunho de 

São Pedro e São Paulo. Estes constituem como 
que duas colunas que sustentam o 
projeto de Jesus. Eles combateram 
o bom combate de Cristo, 
congregando a família de Deus 
num só corpo. Bendigamos ao 
Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor 
missionário de Paulo. Rezemos também pela 
vida e pela missão do Papa Francisco, que é 
sucessor de São Pedro na Igreja!

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)

- Seu amor por nós, �rme para sempre, (bis)
Sua �delidade dura eternamente! (bis)

- Nada são os grandes, tudo é ilusão (bis)
Quem fez os céus merece nossa louvação (bis)

- Hoje, ó Deus da vida, vimos celebrar (bis)
Com Pedro e Paulo, apóstolos, vimos te adorar 
(bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo 
Espírito. (bis)

Glória à Trindade Santa, glória ao 
Deus bendito! (bis)

o meu caminho:/
Texto bíblico: 
Mateus 16,13-19
Realizar próximo à Solenidade 
de São Pedro e São Paulo (28 de 
junho)

Ambientação: Cruci�xo, bíblia, 
vela, pedra de tamanho 
considerável, chave da casa. 
Imagem ou foto do Papa 
Francisco.Tema da Semana:

Igreja nas Casas

CATEQUESE  
FAMILIAEM

Reúna sua família 
e reze com a gente!

V. SÃO PEDRO 
E SÃO PAULO
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Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo segundo 
Mateus (16,13-19)

Momento de silêncio para interiorizar 
a Palavra. Reler a passagem 

calmamente. A seguir, partilhar de 
frases ou palavras que tenham 
chamado a atenção.

5. MEDITAÇÃO
Animador: : Pedro e Paulo são 
considerados os dois pilares da 

Igreja. Por sua importância, a liturgia 
os une numa mesma celebração. Pedro foi uma 
importante liderança do grupo dos discípulos de 

1. Com a Bíblia, responda 
às perguntas, de 
preferência em um 

caderno: 
. O que Jesus perguntou 

aos discípulos?
. O que os discípulos 

responderam a Jesus?
. O que Simão Pedro respondeu quando Jesus 
perguntou quem os discípulos diziam que Ele 
era?
. De acordo com Jesus, quem revelou esta 
revelou a Simão Pedro o que ele havia 
respondido?

2. Descubra o que Jesus disse a Simão Pedro, 
enumerando os trechos da coluna 2  com as frases 
corrrespondentes da coluna 1, como no exemplo:

COLUNA 1
1. Tu és...
2. Sobre esta pedra construirei a minha... 
3. O poder do inferno não...
4. Eu te darei as chaves do...
5. Tudo o que tu ligares na terra será ...
6. Tudo o que tu desligares na terra será...

COLUNA 2
( 4 ) ...reino dos céus
(      ) ...desligado nos céus
(      ) ...Igreja
(      ) ...poderá vencê-la
(      )  ...Pedro
(      ) ...ligado nos céus

Jesus. Paulo foi perseguidor dos cristãos. Porém, 
depois de sua conversão, tornou-se o maior 
missionário de todos os tempos.

Leitor: No Evangelho lido, primeiro Jesus 
pergunta aos discípulos a opinião que os que não 
são seus seguidores têm sobre ele. Depois, dirige 
a pergunta aos próprios discípulos. A resposta do 
seu grupo mais íntimo não pode ser a mesma dos 
homens, pois deve nascer da experiência pessoal 
com Jesus. Movido pela revelação de Deus Pai, 
Simão Pedro reconheceu em Jesus o Cristo, o 
Filho de Deus Pai!

Leitor: Jesus indica a posição de Pedro a partir de 
três comparações:
. Tu és pedra: Pedro é a rocha que mantém e que 
sustenta a comunidade;
. Recebe as chaves: Pedro é a primeira autoridade 
da Igreja;
. Autoridade para ligar e desligar: Pedro recebe a 
autoridade de proibir e permitir, de separar, 
perdoar e de interpretar os ensinamentos de 
Jesus

Leitor: Pedro não é visto apenas como um 
apóstolo: ele é a rocha da comunidade. Por isso, 
Pedro recebe uma missão especial de Jesus: a de 
apascentar o seu rebanho. Esta mesma missão foi 
conferida ao Papa Francisco, sucessor de Pedro. 
Papa Francisco é o homem que hoje guia a Igreja 
de Jesus Cristo, levando todos a anunciar e 
testemunhar que Jesus é o Messias, o Filho do 
Deus vivo.
Leitor: A pergunta de Jesus continua válida: 
Quem é ele para nós hoje? 
Nossa resposta não deve 
ser uma simples 
opinião, mas nos 
desa�a sobre nossa 
atitude diante dele. A 
resposta não deve ser 
a partir de palavras, e 
sim com testemunho de 
vida, como �zeram São 
Pedro e São Paulo. 

Todos: São Pedro e São 
Paulo, rogai por nós!
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6. ORAÇÃO

Animador: Vivemos 
um tempo de medo e 

de incerteza. Con�emos no 
Senhor que é maior do que tudo isso! 
Cantando, acolhamos em nossa família a 
mensagem de encorajamento que Paulo 
enviou aos Romanos:

Canto:
/:Quem nos separará? Quem vai nos separar
Do amor de Cristo? Quem nos separará?
Se ele é por nós, quem será, quem será contra 
nós?
Quem vai nos separar do amor de Cristo quem 
será?:/

1. Nem a espada, ou perigo, nem os erros do meu 
irmão. / Nenhuma das criaturas, nem a 
condenação
2. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a a�ição
Nem o passado, nem o presente, o futuro, nem 
opressão
3. Nem as alturas, nem os abismos, nem tão 
pouco a perseguição
Nem a angústia, a dor ou a fome, nem a 
tribulação

Todos: Pai nosso...

7. CONTEMPLAÇÃO

Todos: É tempo de cuidar! São Pedro e São 
Paulo inspiram nossa família a levar uma 
mensagem de coragem para as pessoas que 
vivem a angústia e o medo neste tempo de 
pandemia!

Conversar sobre como a família pode ajudar pessoas 
conhecidas que estão tristes e desanimadas, enviando-lhes 
uma mensagem de esperança, como �zeram São Pedro e 
São Paulo.

9. BÊNÇÃO FINAL

8. ORAÇÃO FINAL 

Animador: Rezemos juntos 
a oração a São Pedro! 

Todos:   Ó São Pedro, pedra 
viva da Igreja fundada por 
Jesus Cristo. Foste 
chamado pelo Senhor para 
ser pescador de homens e mulheres, tu que 
disseste: “Senhor, a quem iremos? Pois só 
Tu tens palavras de vida eterna”. Te 
pedimos: vinde em nosso auxílio, 
dando-nos coragem para seguirmos o teu 
exemplo de amor �el a Cristo e 
anunciarmos a Boa Nova em toda parte.
  Ó São Pedro, que �zeste a mais bela 
declaração de amor: “Senhor, tu sabes que 
eu te amo”, ensinai-nos hoje, o caminho da 
justiça para que tenhamos saúde e paz. 
Amém.
     Glorioso São Pedro, rogai por nós!

Animador: Glori�quemos a Deus-Trindade, 
dizendo:

Todos: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo, como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. 

Animador: O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.

Animador: Deus, fonte da vida, que nos 
chamou à missão com Jesus, assim como 
chamou aos apóstolos São Pedro e São Paulo, 
nos fortaleça e nos abençoe:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.
Animador: Glori�quemos a Deus com nossas 
vidas, assim como �zeram São Pedro e São 
Paulo. Fiquemos em paz e que o Senhor 
esteja conosco.
Todos: Graças a Deus. 

Canto: 

alegra com a injustiça e com o 
mal./ Tudo suporta! É dom total.:/

2. Ainda que eu tenha/ vigor de 
profeta/ e o dom da ciência/ �rmeza na 
fé./ 
Ainda que eu possa/ transpor as 
montanhas/ se eu não tenho amor/ de 
nada adianta!

1. Ainda que eu fale/ as línguas dos homens/ 
ainda que eu fale/ a língua dos anjos./ 
Serei como bronze/ que soa em vão/ se eu não 

tenho amor/ amor aos irmãos.

/:O amor é paciente, 
tudo crê./ É 
compassivo/ não tem 
rancor./ Não se 
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