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Preparar um espaço com Bíblia, vela, cruz, par de sandálias 
e molho de chaves. Se tiver colocar a imagem de São Pedro 
e São Paulo

1- MOMENTO DA LUZ E CANTO INICIAL
Enquanto se canta ou reza o refrão abaixo, acende-se a 
vela.
/:Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus 
nos conduz! :/
Após o acendimento da vela, todos �cam em pé e canta-se 
o Canto Inicial
/: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? :/

2- SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO

Motivador (M): Em nome do Pai + e do Filho e 
do Espírito Santo.
Todos (T): Amém.
M: O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco! 
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo!
M: Neste domingo, celebramos a Solenidade 
de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são 
considerados “colunas” da Igreja:  Pedro 
recorda mais a instituição, enquanto Paulo 
recorda a vivência dos carismas e a ação 
pastoral-missionária. Como irmãos e irmãs que 
somos, queremos viver a unidade de vida e 
missão que estes dois apóstolos viveram e 

testemunhar a fé que testemunharam e que 
nos alimenta até os dias de hoje.
T: /: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? :/

3- RECORDAÇÃO DA VIDA Sentados
M: Celebrar o testemunho de Pedro e Paulo é se 
deparar com formas diferentes de 
experimentar o mistério do Senhor Jesus. 
Ambos testemunharam a fé, a esperança, a 
caridade e a doação da própria vida em favor do 
Reino. São Pedro e São Paulo são para nós 
modelos de crescimento e vivência dos valores 
do Mestre. Eles nos deixaram o legado da 
unidade e da fraternidade. E nós, em nossa 
caminhada cristã, como �zemos a experiência 
com o Senhor Jesus? Teve alguém que nos 
incentivou a ser cristão católico (a)? Com quem 
descobrimos o verdadeiro valor da vida em 
comunidade?
 
4- ESCUTA DA PALAVRA Em pé 
A aclamação pode ser cantada ou rezada. Enquanto se 
canta, o leitor responsável por proclamar o Evangelho toma 
a Bíblia e volta-se para os demais.

/:Aleluia, Aleluia, Aleluia! :/
Tu és Pedro e sobre esta pedra Eu irei construir 
minha Igreja;
E as portas do inferno não irão destruí-la. 
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Leitor (L): O Senhor esteja convosco! 
T: Ele está no meio de nós!
L: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus. 
Ao �nal se diz: Palavra da Salvação.
T: Glória a vós, Senhor! 

Para re�etir: Sentados
“O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo 
consagrou para nós este dia. Não falamos de 
mártires desconhecidos. [...] Estes mártires viram 
o que pregaram, seguiram a justiça, 
proclamaram a verdade, morreram pela verdade. 
[...] Na realidade, os dois eram como um só. 
Embora tenham sido martirizados em dias 
diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi 
à frente; Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo 
consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. 
Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, 
os testemunhos e as pregações destes dois 
apóstolos.” (Dos Sermões de Santo Agostinho, 
Bispo, Século V)

5 – RODA DE CONVERSA EM FAMÍLIA
• O que este Evangelho e a reflexão diz para 
nós?
• Nós que nos declaramos cristãos como 
vivemos o testemunho de Jesus em meios aos 
conflitos da nossa sociedade? 
• O que esse texto nos leva a dizer a Deus?

6 – GESTO RITUAL Em pé
M: Nosso gesto ritual vai ser entregar nossa 
vida e missão a Deus por meio do toque nas 
chaves e nas sandálias, símbolos que nos 
remetem a vida e missão de Pedro e Paulo. 
Através do toque vamos recordar toda a nossa 
caminhada cristã desde o Batismo. Que o 
testemunho de martírio de Pedro e Paulo 
possam nos encorajar neste momento. Não 
tenhamos pressa para realizá-lo.
Um por vez se aproxima do lugar preparado com os 
símbolos e os toca, Pode-se rezar em silêncio ou em voz alta, 
como preferir. Ao �nal se reza três vezes:
M: Rogai por nós, santos apóstolos Pedro e 
Paulo!
T: Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo!
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7 – ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO
M: Com amor e con�ança, estendamos nossos 

braços ao céu e rezemos juntos a oração que o 
próprio Jesus nos ensinou:

T: Pai-nosso...

M: Senhor nosso Deus, concedei-nos os 
auxílios necessários à salvação pela intercessão 
dos apóstolos são Pedro e são Paulo, pelos 
quais destes à vossa Igreja os primeiros 
benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém  
M:  O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós.
M. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, que 
vos deu por fundamento aquela fé proclamada 
pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual se edi�ca a 
Igreja.
T. Amém.
M. Ele, que vos instruiu pela pregação de São 
Paulo, vos ensine a conquistar também novos 
irmãos e irmãs para o Cristo.
T. Amém.
M. 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.
T. Amém.
M. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho + e Espírito Santo.
T. Amém.
M. Permaneçamos em paz e que o Senhor 
�que sempre junto a nós!
T. Graças a Deus!

:/Agora é tempo de ser Igreja, Caminhar 
juntos, Participar!:/


