
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Deus nos reúne para celebrarmos a Sole-
nidade de São Pedro e São Paulo, os fundadores 
de nossa Igreja e amigos de Jesus. Bem-vindos 
e bem-vindas. Coloquemos no altar do Senhor 
nossas intenções: abertura da Campanha do 
Dízimo em nossa Arquidiocese, o  ministério 
do Papa Francisco, os aniversariantes do mês... 
(pode-se acrescentar outras intenções).

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia nos convida a conhecer São 
Pedro e São Paulo, colunas da Igreja universal, 
que representam duas vocações na Igreja, dois 
carismas que se completam. Pedro represen-
ta a responsabilidade institucional e Paulo a 
criatividade missionária. Estes dois homens 
de fé divergiram em alguns momentos, mas 
a força do testemunho e o amor a Cristo os 
uniu no martírio.  

Comemoramos também o “Dia do Papa”. Que 
nossas orações se voltem para o Vigário de 
Cristo na terra, Papa Francisco.

Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que 
acontece em todas as pessoas e grupos que 
promovem a vida e lutam contra as forças da 
morte. Entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 81, 45

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: 181, 163(CD3)

Dir.: Para bem celebrar a Palavra de Deus, 
meditemos o testemunho de São Pedro e São 
Paulo, homens de fé que vivendo o martírio, 
mostraram a força dos cristãos. (pausa). Can-
temos pedindo perdão.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 199(CD12), 205(CD3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, hoje nos dais fes-
tejar 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.

Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo de amor! 
Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor!

8. PRIMEIRA LEITURA: At 12,1-11
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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.

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

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.

12. EVANGELHO: Mt 16,13-19

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo se-
gundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Fazendo memória dos Apóstolos Pedro e 
Paulo, pedras fundamentais da Igreja, elevemos 
a Deus os nossos pedidos.

Vossa Igreja eleva um clamor: Escutai nossa 
prece, Senhor!

Senhor, fortalecei na fé a vossa Igreja, construí-
da sobre o fundamento dos Apóstolos Pedro e 
Paulo, para que possa cumprir com fidelidade 
e coragem a missão apostólica a ela confiada. 
Nós vos pedimos.

Senhor, iluminai o Papa Francisco no exercício 
do seu pastoreio e no modo de amar o rebanho 
a ele confiado, para que seja sempre conhecido 
como o sucessor de Pedro. Nós vos pedimos.

Senhor, consolai os cristãos perseguidos pelo 
anúncio do Evangelho, para que eles olhem 
o testemunho de amor de Pedro e Paulo e 
sejam fortalecidos pelo seu exemplo. Nós 
vos pedimos.

Senhor, abençoai todos os irmãos e irmãs que 
contribuem mensalmente com o Dízimo para a 
manutenção da Igreja de Vitória, para que não 
se cansem de fazer o bem. Nós vos pedimos.

Dir.: Acolhei com bondade, Deus, Pai todo-po-
deroso, as preces da comunidade reunida em 
vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor! Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 407(CD14), 
409(CD25)

Dir.: Na Solenidade de São Pedro e São Paulo, 
colunas da Igreja, fazemos uma coleta especial 
chamada: Óbolo de São Pedro. Esta coleta é 
feita em toda a Igreja Católica, e seu resultado 
significa a caridade comunitária dos católicos. 
Ela é encaminhada ao Papa para que ele faça 
a distribuição entre as obras de caridade do 
mundo. Sejamos generosos. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783(CD5), 781(CD26)

Dir.: A paz que é tão sonhada, cantada em 
canções tão lindas, só chegará até nós, quando 
ouvirmos a voz do Senhor. Saudemo-nos uns 
aos outros levando a paz sonhada por Jesus.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se 
à capela onde a Reserva Eucarística está cuida-

DEUS FAZ COMUNHÃO
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dosamente 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.)

19. COMUNHÃO: 504(CD14), 512

20. RITO DE LOUVOR: 1024, 834(CD18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

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.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, que nos firmou na fé apostólica, 
nos abençoe pelos méritos e a intercessão dos 
santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Amém.

Dir.: Aquele que nos quis instruir pela doutrina 
e exemplo dos apóstolos nos torne, por sua 
proteção, testemunhas da verdade para todos. 
Amém.

Dir.: Pela intercessão dos apóstolos, que nos 
deram por sua doutrina a firmeza da fé, possa-
mos chegar à pátria eterna. Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w Dia 02/7 – pode-se fazer a Vigília dos 
Ss. Apóstolos Pedro e Paulo: Vermelho, 
Gl, Cr, - Leituras: At 3,1-10, 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 devem ser 
colocados perto do altar, sem que ele 
perca sua centralidade.

w Recordar que a coleta deste dia é es-
pecífica. 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 do 
Papa Francisco.

Dir.: Sejamos firmes na fé; vamos em paz e 
que o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 641(CD4), 650(CD26)

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Os 2,16.17b-18.21-22;
  Sl 144(145),2-3. 4-5. 6-7. 

8-9 (R/.8a); Mt 9,18-26

3.ª-feira: Os 8,4-7.11-13;Sl 113B 
(115),3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 
(R/. 9a); Mt 9,32-38

4.ª-feira: Os 10,1-3.7-8.12;Sl 104 
(105),2-3. 4-5. 6-7 (R/. 4b); 
Mt 10,1-7

5.ª-feira: Os 11,1-4.8c-9;Sl 79(80),2ac e 
3b. 15-16 (R/.4b); Mt 10,7-15

6.ª-feira: Os 14,2-10;Sl 50(51),3-4. 
8-9. 12-13. 14 .17 (R/. 17b); 
Mt 10,16-23

Sábado:  Is 6,1-8;Sl 92(93),1ab. 1c-2. 5 
(R/. 1a); Mt 10,24-33
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Todo o ano a Arquidiocese de Vitória 
dedica o mês de julho a uma campanha 
de conscientização sobre o dízimo. O 
princípio que sempre nos orienta é a 
responsabilidade de cada fiel para que a 
Igreja possa proporcionar espaços para 
a vivência da fé, formações para atender 
às exigências pastorais de evangelização 
e favorecer a ação missionária da Igreja.

Para os cinco domingos deste ano 
de 2022 temos como tema: Mãos que 
doam, coração feliz e a frase bíblica que 
sustenta nossa reflexão é o versículo 16b 
do Livro do Deuteronômio, capítulo 16: 
“Que ninguém se apresente de mãos 
vazias diante do Senhor” (Dt 16, 16b).

Fazer algo pelo bem do outro sem-
pre deixa a pessoa que faz o bem mais 
feliz. A alegria é fruto da generosidade 
e da partilha, por isso é comum a gente 
ouvir da pessoa que faz o bem: a mais 
beneficiada sou eu. Fazer o bem, faz 
bem.

Talvez este início de campanha seja 

Campanha do Dízimo 2022
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MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ

MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ

um bom momento para pensarmos como 
nos sentimos quando fazemos o bem. 
Como você desenharia o seu rosto após 
um gesto, uma atitude, qualquer ação 
que beneficie o irmão ou a irmã?

Como você se sente ao participar 
de sua comunidade ou de seu grupo 
de pastoral ou serviço à Igreja, seja de 
reuniões, momentos de oração, ativida-
des ou celebrações? Se estas situações 
deixam você alegre, feliz, certamente 
você entende como é importante a par-
ticipação dos dizimistas que permitem a 
Igreja proporcionar essas oportunidades.

O dízimo é o sustento da Arquidio-
cese de Vitória. Com ele as comunidades 
e paróquias se organizam para fazer a 
evangelização acontecer, a caridade se 
for talecer, a fé se expressar e o tes-
temunho cristão se fazer presente na 
sociedade.

A melhor forma de se apresentar 
diante de Deus é ofertar as mãos que 
fazem o bem. Mãos que doam, coração 
feliz.
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