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SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLOS
Anim. Neste domingo, celebramos
a solenidade dos apóstolos Pedro e
Paulo, as duas colunas mestras da
Igreja Primitiva. Bendizemos a Deus
pela fé de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo, Apóstolo das nações. Pedro, o primeiro a proclamar
a fé, fundou a Igreja primitiva sobre a
herança de Israel. Paulo anunciou a
Boa-Nova, manifestando às nações
o Evangelho da salvação. Na solenidade desses dois apóstolos, entremos em comunhão com a Igreja de
Roma, que testemunhou o martírio
deles, e com o papa Francisco, sucessor de Pedro.

DIA DO PAPA

pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4

Ritos Iniciais

1

canto inicial
(FX21)

Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro irmanada com Pedro e com Paulo, que
seguiram a Cristo por primeiro!
1. Publicai em toda terra os prodígios do Senhor: reuniu seu povo
amado para o canto do 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.

2

saudação

P. Em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.

P. A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3

ato penitencial

P. Irmãos e irmãs, no dia em que
celebramos os Santos Apóstolos,
peçamos a conversão do coração,
fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos
e irmãs.
(silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos

glória

P. Glória a Deus nas alturas, T. e
paz na terra aos homens por Ele
amados. / Senhor Deus, Rei dos
céus, Deus Pai todo-poderoso. /
nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós vos adoramos, nós
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. Amém.

5

Oração

P. Oremos (silêncio): 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 N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. O Cristo ressuscitado, de
quem Pedro e Paulo deram testemunho, está aqui entre nós e agora
nos vai falar. Acolhamos sua palavra de salvação.

6

primeira leitura
At 12,1-11

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, 1o rei Herodes prendeu alguns membros da Igreja, para
torturá-los. 2Mandou matar à espada
Tiago, irmão de João. 3E, vendo que
isso agradava aos judeus, mandou
também prender a Pedro. Eram os
dias dos pães ázimos. 4Depois de
prender Pedro, Herodes colocou-o na
prisão, guardado por quatro grupos de
soldados, com quatro soldados cada
um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da
Páscoa. 5Enquanto Pedro era mantido
na prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. 6Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma
noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes; e os
guardas vigiavam a porta da prisão.
7
Eis que apareceu o anjo do Senhor
e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e
disse: “Levanta-te depressa!” As correntes caíram-lhe das mãos. 8O anjo
continuou: “Coloca o cinto e calça tuas
sandálias!” Pedro obedeceu e o anjo
lhe disse: “Põe tua capa e vem comigo!” 9Pedro acompanhou-o, e não
sabia que era realidade o que estava
acontecendo por meio do anjo, pois
pensava que aquilo era uma visão.
10
Depois de passarem pela primeira
e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo
depois o anjo o deixou. 11Então Pedro
caiu em si e disse: “Agora sei, de fato,
que o Senhor enviou o seu anjo para
me libertar do poder de Herodes e de
tudo o que o povo judeu esperava!”
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7

salmo responsorial
33(34)

Cantando Salmos p.254

De todos os temores me livrou
o Senhor Deus. (bis)
1. 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!
2. 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.
3. Contemplai a sua face e alegraivos, * e vosso rosto não se cubra
de vergonha! * Este infeliz gritou
a Deus, e foi ouvido, * e o Senhor
o libertou de toda angústia.
4. 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!

8

segunda leitura
2Tm 4,6-8.17-18

Leitura da Segunda Carta de São
Paulo a Timóteo
Caríssimo: 6Quanto a mim, eu já
estou para ser derramado em sacrifício; aproxima-se o momento de minha partida. 7Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.
8
Agora está reservada para mim a
coroa da justiça, que o Senhor, justo
juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos
que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. 17Mas o Senhor
esteve a meu lado e me deu forças,
ele fez com que a mensagem fosse
anunciada por mim integralmente, e
ouvida por todas as nações; e eu fui
libertado da boca do leão. 18O Senhor me libertará de todo mal e me
salvará para o seu Reino celeste. A
ele a glória, pelos séculos dos séculos! Amém. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9

aclamação
do evangelho

(FX 19)

Aleluia, aleluia, aleluia...
Tu és Pedro e sobre esta pedra Eu
irei construir minha Igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la.

10

evangelho
Mt 16,13-19

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 13Jesus foi à
região de Cesareia de Filipe e ali

perguntou aos seus discípulos:
“Quem dizem os homens ser o Filho
do Homem?” 14Eles responderam:
“Alguns dizem que é João Batista;
outros que é Elias; outros ainda,
que é Jeremias ou algum dos profetas”. 15Então Jesus lhes perguntou:
“E vós, quem dizeis que eu sou?”
16
Simão Pedro respondeu: “Tu és
o Messias, o Filho do Deus vivo”.
17
Respondendo, Jesus lhe disse:
“Feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que
te revelou isso, mas o meu Pai que
está no céu. 18Por isso eu te digo
que tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha Igreja, e o poder
do inferno nunca poderá vencê-la.
19
Eu te darei as chaves do Reino
dos Céus: tudo o que tu ligares na
terra será ligado nos céus; tudo o
que tu desligares na terra será desligado nos céus”.
– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11

homilia

12

profissão de fé

P. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigênito de Deus, nascido do
Pai antes de todos os séculos. Deus
de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não
criado, consubstancial ao Pai. Por ele
todas as coisas foram feitas. E por
nós, homens, e para nossa salvação,
desceu dos céus, e se encarnou pelo
Espírito Santo, no seio da Virgem
Maria, e se fez homem. Também por
nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos,
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou
ao terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir,
em sua glória, para julgar os vivos e
os mortos; e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que
dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e
glorificado; Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo
para a remissão dos pecados, e espero
a ressurreição dos mortos e a vida
do mundo que há de vir. Amém.

13

oração dos fiéis

P. Peçamos a Cristo, que edificou sua
Igreja sobre o alicerce dos Apóstolos,

que nos sustente em nossas necessidades, dizendo:
T. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus.
1. Senhor, vós que chamastes Pedro
para ser pescador de homens e Paulo
para ser apóstolo dos nações, continuai
a chamar os cristãos desta grande cidade para que levem a alegria do Evangelho a todos por meio do seu testemunho
de fé, nós vos pedimos.
2. Bom pastor, que após a ressurreição,
reunistes ao redor de Pedro o rebanho
que estava disperso, congregai o vosso
povo num só rebanho e sob um só Pastor
e sustentai o Papa Francisco em todas
as suas necessidades, nós vos pedimos.
3. Vós que continuais a ser perseguido
naqueles que testemunham a fé, dai a
todos os que estão sofrendo tribulações
por causa da fé que professam, a mesma alegria que Pedro e Paulo sentiram
por sofrerem por Vosso Nome, nós vos
pedimos.
P. Senhor, guardai o povo que vos
busca de todo coração; dai-lhe, por
interecessão dos apóstolos Pedro e
Paulo, fidelidade, coragem e perseverança. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
Anim. A Solenidade do martírio dos
Apóstolos Pedro e Paulo é também
o dia em que os cristãos católicos do
mundo todo recolhem nas missas o
óbolo de São Pedro, cujo fruto será enviado ao Papa para que ele possa fazer,
com o nosso apoio, a caridade onde se
faz necessário no mundo inteiro. Sejamos, pois, generosos em nossa oferta
da missa de hoje.

14

apresentação
das oferendas

Fest. Lit. II fx19

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 angústia, nem a fome, * nem
nudez ou tribulação, * perigo ou espada, toda perseguição!
2. Nem a morte, nem a vida, * nem os
anjos, dominações, * presente e nem
futuro, poderes e nem pressões!
3. Nem as forças das alturas * nem as
forças das profundezas, * nenhuma
das criaturas, nem toda a natureza!

15

oração sobre
as oferendas

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...

P. Ó Deus, que a oração de vossos
Apóstolos acompanhe as oferendas
que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos
este sacrifício com o coração voltado
para vós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16

oração eucarística III

Pref. próprio: Dupla missão de Pedro e Paulo na Igreja

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
por Cristo, Nosso Senhor. Hoje, vós nos
concedeis a alegria de festejar os Apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro,
o primeiro a proclamar a fé, fundou a
Igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações,
anunciou-lhes o Evangelho da Salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e,
unidos pela coroa do martírio, recebem
hoje, por toda a terra, igual veneração.
Por essa razão, os anjos celebram a
vossa grandeza, os santos proclamam
vossa glória. Concedei-nos também a
nós associar-nos aos seus louvores,
cantando (dizendo) a uma só voz…
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó Deus
do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
e pela força do Espírito Santo, dais vida
e santidade a todas as coisas e não
cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas
que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus discípulos,
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que
nos salva, da sua gloriosa ressurreição
e da sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e concedei
que, alimentando-nos com o Corpo e
o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos
em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, seu Esposo, São José,
os vossos Apóstolos e Mártires, Pedro
e Paulo, e todos os santos, que não
cessam de interceder por nós na vossa
presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha
neste mundo: o vosso servo o Papa
Francisco, o nosso bispo Odilo, com os
Bispos do mundo inteiro, o clero e todo
o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo,
Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda
graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

17

rito da comunhão

18

canto da comunhão
Hinário Liturgico 3, p. 248

Vão mundo afora pregando o evangelho, bem junto a vocês eu sempre estarei. Até o final do tempo que passa,
nos diz o Senhor, estou com vocês!
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e
ao seu nome fazer louvação. Procurei o
Senhor, me atendeu, me livrou de uma
grande aflição. Olhem todos pra ele e
se alegrem, todo o tempo sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, fiquei
livre da minha agonia.
2. Ó meus filhos, escutem o que eu digo
pra aprender o temor do Senhor. Quem
de nós que não ama sua vida, e a seus
dias não quer dar valor? Tua língua
preserva do mal e não deixes tua boca
mentir. Ama o bem e detesta a maldade, vem a paz procurar e seguir.
3. Sobre o justo o Senhor olha sempre,
seu ouvido se põe a escutar; que teus
olhos se afastem dos maus, pois ninguém deles vai se lembrar. Deus ouviu
quando os justos chamaram e livrou-os
de sua aflição. Está perto de quem se
arrepende, ao pequeno ele dá salvação.
4. Para o justo há momentos amargos,
mas vem Deus pra lhe dar proteção. Ele
guarda com amor os seus ossos; nenhum
deles terá perdição. A malícia do ímpio o
liquida, quem persegue o inocente é arrasado. O Senhor a seus servos liberta,
quem se abriga em Deus é poupado.

19

oração após a
comunhão

P. Oremos (silêncio): Concedei-nos, ó
Deus, por esta Eucaristia, viver de tal
modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina
dos Apóstolos, e enraizados no vosso
amor, sejamos um só coração e uma
só alma. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20

oração ao
nosso patrono

T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa
Arquidiocese, /discípulo e missionário de Jesus Cristo:/ ensina-nos
a acolher a Palavra de Deus / e abre
nossos olhos à verdade do EvangePOVO DE DEUS EM SÃO PAULO
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lho./ Conduze-nos ao encontro com
Jesus, / contagia-nos com a fé que te
animou/ e infunde em nós coragem
e ardor missionário, / para testemunharmos a todos / que Deus habita
esta Cidade imensa /e tem amor pelo
seu povo! /Intercede por nós e pela
Igreja de São Paulo, / ó santo apóstolo de Jesus Cristo! Amém

Ritos Finais

21

bênção final
São Pedro e São Paulo

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso,
que vos deu por fundamento aquela fé

proclamada pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica a Igreja.
T. Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela pregação
de São Paulo, vos ensine a conquistar
também novos irmãos e irmãs para o
Cristo.
T. Amém.
P. 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.
P. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
T. Graças a Deus!

São Pedro e São Paulo
Hoje, a Igreja celebra a recordação do martírio dos dois grandes
apóstolos, Pedro e Paulo. Ambos
são mártires de Cristo e testemunhas qualificadas do Evangelho.
São referências obrigatórias para a
fé da Igreja.
Paulo, por sua pregação e suas
Cartas, instrui constantemente a Igreja nos caminhos de Jesus Cristo e na
vivência da reta fé. Ele é, por excelência, o discípulo-missionário, anunciador do Evangelho a todos os povos e
formador de comunidades da Igreja.
Pedro, inteiramente devotado
ao Mestre, recebeu de Jesus a
missão de “confirmar os irmãos na
fé”, de manter unidas e “apascentar
as ovelhas” do rebanho do Bom
Pastor. Ele continua a exercer essa
mesma missão na Igreja através
dos seus sucessores, ao longo da
história.
Por isso, nesta festa, a Igreja também comemora o Dia do Papa, que
reúne na sua pessoa a missão de
Pedro e de Paulo. Hoje, rezamos
especialmente pelo Sucessor de
Pedro, o Papa Francisco e pedimos
que Deus o conserve com saúde
e boa disposição, para governar a
Igreja e servir a família de Deus, que

é a Igreja e a humanidade inteira.
Rezar pelo Papa, como fazemos
em cada Missa, é uma tradição bonita, que vem dos tempos apostólicos. E o Papa Francisco sempre nos
pede: “rezem por mim!” Agradeçamos a Deus, sobretudo, pela dedicação e exemplo do Papa Francisco
no anúncio do Evangelho e no testemunho concreto do amor e misericórdia, especialmente aos pobres
e doentes e todas as pessoas que
sofrem.
Agradeçamos pelo Ano Santo extraordinário da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, que está
fazendo um grande bem à Igreja e à
humanidade. E também pela recente Exortação Apostólica “Amoris laetitia”, um verdadeiro presente para
todas as famílias.
Hoje se faz em todas as igrejas católicas do Brasil a coleta do
Óbolo de São Pedro, cujo fruto
será enviado ao Papa para que ele
possa fazer, com o nosso apoio, a
caridade onde se faz necessário no
mundo inteiro. Sejamos generosos
na nossa oferta.
Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

LEITURAS DA SEMANA:

2ª-: Os 2,16.17b-18.21-22;Sl 144(145),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/.8a) ;Mt 9,18-26
3ª-: Os 8,4-7.11-13;Sl 113B(115),3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 (R/. 9a) ;Mt 9,32-38
4ª-: Os 10,1-3.7-8.12;Sl 104(105),2-3. 4-5. 6-7 (R/. 4b) ;Mt 10,1-7
5ª-: Os 11,1-4.8c-9;Sl 79(80),2ac e 3b. 15-16 (R/.4b) ;Mt 10,7-15
6ª-: Os 14,2-10;Sl 50(51),3-4. 8-9. 12-13. 14 .17 (R/. 17b) ;Mt 10,16-23
Sáb.-: Is 6,1-8;Sl 92(93),1ab. 1c-2. 5 (R/. 1a) ;Mt 10,24-33

