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Nº 2746 – ANO B – VERMELHO
SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLOS, Solenidade – 4/7/2021

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas
para celebrar a Palavra de Deus na Solenidade de
São Pedro e São Paulo, e também o Dia do Papa.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Celebrando a Solenidade de São Pedro
e São Paulo, as duas colunas da nossa Igreja,
fazemos memória da importância destes dois
mártires para a Igreja. Pedro nos recorda a instituição e Paulo o carisma e a pastoral. Exerceram
atividades diferentes, em campos diferentes
e se desentenderam em alguns momentos.
Apesar de divergirem nos pontos de vista e na
visão de mundo, o amor de Cristo e a força do
testemunho os uniram na vida e no martírio.
Que esta liturgia nos ajude a sermos fortes no
anúncio e corajosos no testemunho de Jesus
Cristo, tendo como modelo São Pedro e São
Paulo, nestes tempos tão difíceis que vivemos,
de pandemia.
Na alegria do Ressuscitado, entoemos o canto
de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA: 81, 82
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula de
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo esteja com todos vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 185, 190
Dir.: São Pedro e São Paulo são figuras típicas
para mostrar a fraqueza e a força dos cristãos.
De coração contrito e humilde, aproximemo-nos
do Deus justo e santo, para que tenha piedade
de nós, pecadores. Cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 205 (CD3), 209(CD23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): 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 na
unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: At 12,1-11
9. SALMO RESPONSORIAL: 33(34)
De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
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.

Senhor, consolai e fortalecei a fé de todos
que sofrem nesta pandemia, enfermos nos
hospitais, profissionais da saúde, no isolamento
social e trabalhadores que correm riscos em
seus trabalhos. Nós vos pedimos.

De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
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!

Dir.: Pai de bondade, acolhei os pedidos do
vosso povo, por Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 4,6-8.17-18

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir
minha Igreja;
e as portas do inferno não irão derrotá-la.

16. PARTILHA DOS DONS: 392(CD4), 395(CD5)
Dir.: Na Solenidade de São Pedro e São Paulo
fazemos uma coleta especial chamada: Óbolo de São Pedro. Ela é feita em toda a Igreja
Católica e o resultado da coleta significa a
caridade comunitária dos católicos. O Óbolo
de São Pedro é encaminhado ao Papa para
que ele faça a distribuição entre as obras de
caridade do mundo. Sejamos generosos em
nossa contribuição.

12. EVANGELHO: Mt 16,13-19
O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!
13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ: Fazendo memória
do testemunho de São Pedro e São Paulo
professemos a nossa fé.

17. PAI-NOSSO
Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados
pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos:
Pai Nosso...

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Celebrando a memória dos Apóstolos
Pedro e Paulo, pedras fundamentais de nossa
Igreja, elevemos a Deus os nossos pedidos.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1011
Dir.: Neste tempo de pandemia, somos convidados a não realizar o abraço da paz. Podemos
neste momento fazer um minuto de silêncio
e pedir a Deus que leve a paz de Cristo onde
mais estiver necessitando de paz. (silêncio)
Após esse momento pode-se cantar a oração
de São Francisco.

Vossa Igreja vos pede, ó Pai: Senhor, nossa
prece escutai!
Senhor, fortalecei a fé de vossa Igreja, construída sobre os fundamentos dos apóstolos
Pedro e Paulo, para que cumpra com fidelidade
e coragem sua missão apostólica. Nós vos
pedimos.
Senhor, abençoai o Papa Francisco no exercício
do seu ministério papal e no modo de amar
os cristãos e cristãs que a ele foram confiados
como o sucessor de Pedro. Nós vos pedimos.
Senhor, protegei os cristãos perseguidos, para
que, lembrando-se do amor e da morte de Pedro
e Paulo, possam suportar as dores e ultrajes
por Jesus Cristo. Nós vos pedimos.
Senhor, iluminai nossas comunidades para
que sejam animadas pelo amor e a fidelidade
ao Papa e ao Colégio dos Bispos. Nós vos
pedimos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos
para a prevenção da covid-19).
(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde a
Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a porta do sacrário,
faz uma genuflexão como sinal de adoração.
Com reverência pega a âmbula que contém a
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o altar,
de onde parte para a distribuição da Sagrada
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição,
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

02

19. COMUNHÃO: 560, 1053

Todos: Graças a Deus!

20. RITO DE LOUVOR: 832(CD18), 834(CD18)

24. CANTO DE ENVIO: 668, 641(CD4)

Dir.: Louvemos a Deus pelo testemunho de
Pedro e Paulo que doaram suas vidas para
evangelizar, nos inspirando no trabalho pastoral. Quais os motivos que nos levam a louvar
a Deus? As pessoas curadas da covid, os
aniversariantes, o Dia do Papa e tantos motivos
que trazemos neste dia para louvar e bendizer
a Deus. Cantemos elevando a Deus os nossos
louvores.

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Gn 28, 10-22a; Sl 90 (91),
1-2. 3-4. 14-15ab (R/. cf. 2b);
Mt 9, 18-26
3.ª-feira: Gn 32, 23-33 (gr: 22-32); Sl 16
(17), 1.2-3.6-7.8b e 15 (R/. 15a);
Mt 9, 32-38
4.ª-feira: Gn 41, 55-57; 42, 5-7a.17-24a;
Sl 32 (33), 2-3.10-11. 18-19
(R/. 22); Mt 10, 1-7
5.ª-feira: Gn 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5;
Sl 104 (105), 16-17. 18-19.
20-21 (R/. 5a); Mt 10, 7-15
6.ª-feira: Gn 46, 1-7.28-30; Sl 36 (37),
3-4. 18-19. 27-28. 39-40
(R/. 39a); Mt 10, 16-23
Sábado: Gn 49, 29-32; 50, 15-26a; Sl 104
(105), 1-2. 3-4. 6-7 (R/. cf. Sl 68
[69], 33); Mt 10, 24-33

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

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

w Dia 03/7 – pode-se fazer a Vigília
dos Ss. Apóstolos Pedro e Paulo:
Vermelho, Gl, Cr, - Leituras: At 3,110, Sl 18 (19 A),2-3.4-5 (R/. 5a),
Gl 1,11-20, Jo 21,15-19.
w Destacar a imagem de São Pedro e
São Paulo ou os ícones deles e uma
foto do Papa Francisco, que podem
ser colocados perto do altar, sem
que o altar perca sua centralidade.
w Recordar que a coleta deste dia é
específica. O Óbolo de São Pedro
é uma prática antiga de ajuda a ser
oferecida ao Papa, para sustentar
materialmente aqueles que têm a
missão de anunciar o Evangelho.
w Nas intenções rezar pelo ministério
de Papa Francisco.

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, que
nos deu por fundamento aquela fé proclamada
pelo apóstolo Pedro e sobre a qual edifica toda
a Igreja. Amém.
Ele, que nos instruiu pela incansável pregação
de São Paulo, nos ensine a conquistar também
novos irmãos para o Cristo. Amém.
Que a autoridade de Pedro e a pregação de
Paulo nos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela
espada. Amém.
Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
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Campanha Paz e Pão

Com um leilão virtual
mais um grupo entrou na
corrente para levar Paz e
Pão aos mais necessitados.
A iniciativa partiu dos ceramistas do Espírito Santo,
mas ganhou asas e se espalhou pelo Brasil. Quem
deu ‘o primeiro lance’ foram
artistas capixabas, paulistas, cariocas, mineiros,
goianienses, paranaenses,
mineiros e gaúchos que já
colocaram peças de sua
criação para os leilões.
Enquanto a vontade de
fazer o bem crescia, o grupo tomou
conhecimento da Campanha Paz e Pão,
uma iniciativa da Arquidiocese de Vitória,
que se propõe promover uma Campanha
Permanente de ajuda aos desprotegidos
e aderiu à Campanha, direcionando para
ela a arrecadação das próximas iniciativas. As redes sociais ampliaram a ideia.
(@ceramicapelavida)
Isso significa que ceramistas de
todos os cantos já estão na Campanha
Paz e Pão. Duas ceramistas de Vitória
e uma de São Bernardo do Campo deram testemunho de como acolheram o
convite: “Fiquei emocionada e honrada
ao receber o convite feito pela Valéria
Anchite para contribuir doando uma obra

para esse belíssimo projeto,
tão necessário e vital. Desejo que Cerâmica pela Vida,
obtenha o máximo sucesso
e seja um exemplo a ser
seguido por muitas outras
comunidades. Sou muito
grata pela opor tunidade
de poder ajudar”! Cibele
Nakamura, ceramista, São
Bernardo do Campo.
“Momento de dor, reflexão e empatia. Momento
de mobilização. Momento
de movimento. Nós do @
atelierdailha estamos honradas por participar da linda campanha
“Pão e Paz” da Arquidiocese de Vitória.
Ceramistas do Espírito Santo e do Brasil
juntos! Participe conosco acessando @
ceramicapelavida” Cidina e Paula, Atelier
da Ilha, Vitória.

www.pazepao.com.br
@vicariato_vitoria
Vicariato para
Ação Social
da Arquidiocese
de Vitória
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