
1 
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO  

28 DE JUNHO DE 2020 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, nas 
mais diversas situações e realidades vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem ainda 
abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 
os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 

podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 
nosso batismo nos conferiu podemos não só acompanhar, mas 

CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, um 

crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser acesa 
no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 
juntos. 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
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. 
 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e 
constância de Cristo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
D.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende 
piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que prometestes o paraíso ao ladrão arrependido, tende 

piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, 

tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 

 
T.: Glória a Deus nas alturas, 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 

                                                           
1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3DG3uQK8CzE 

https://www.youtube.com/watch?v=3DG3uQK8CzE
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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. 
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado). 

 
D.: Deus, hoje nos dais festejar cheios da 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, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:        (At 12,1-11) 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da Igreja, para 
torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que 

isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os 
dias dos Pães ázimos. Depois 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. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a Igreja rezava 

continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. 
Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas 
correntes; e os guardas vigiavam a porta da prisão. 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. O anjo continuou: “Coloca o cinto e calça tuas sandálias!” Pedro 
obedeceu e o anjo lhe disse: “Põe tua capa e vem comigo!” Pedro 
acompanhou-o, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo 

por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. 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. Então 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. 
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Salmo:2     Sl 33(34),2-3.4.5.6-7.8-9 (R/.5b) 

 
T.: De todos os temores me livrou o Senhor Deus 

 
L.: 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! R. 
 

L.: 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. R. 
 

L.: 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. R. 
 

L.: 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! R. 
 

Segunda Leitura:       (2Tm 4,6-8.17-18) 
L.: Leitura da segunda Carta de São Paulo a Timóteo 
Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício; 

aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, 
completei a corrida, guardei a fé. 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. Mas 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. O 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. 

 
Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha Igreja; 
e as portas do inferno não irão derrotá-la. 

                                                           
2 Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=_wwfYw2PYu8&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&ind
ex=2 
3 Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=cAL0302SdvQ&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&inde
x=3 

https://www.youtube.com/watch?v=_wwfYw2PYu8&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_wwfYw2PYu8&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cAL0302SdvQ&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cAL0302SdvQ&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=3
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EVANGELHO:        (Mt 16,13-19) 

L.: Do Evangelho segundo Mateus 
Naquele tempo, Jesus foi a região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou 

aos seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?” 
Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; 
outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”. Então Jesus lhes 

perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Simão Pedro respondeu: “Tu 
és o Messias, o Filho do Deus vivo”. 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. Por 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. 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. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: Renovemos, como família de Deus, a nossa fé. 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 

poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 

dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado 
à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos 
e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na 

comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da 
carne, na vida eterna. Amém. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Nesta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo a Igreja se une 

em oração pelo Santo Padre, o Papa. Celebramos o Dia do Papa. Unamos, 
portanto, nossos corações rezando pelo nosso querido Papa Francisco 
para que o Senhor o sustente na missão que lhe confiou. Rezemos: 

 
T.: Ó Jesus, Mestre e Pastor, olha com carinho para o Papa Francisco. 

Dá-lhe sabedoria para conduzir a Igreja segundo o Evangelho, e 
coragem para lidar com os desafios do mundo atual. Que este teu 
servidor seja para todos nós um pai amigo, aberto e generoso para 

acolher as angústias e as tristezas do povo, mas também suas 
esperanças de tempos melhores e vida mais digna. Concede sempre 
ao nosso Papa: fortaleza nas dificuldades, suficiente luz nas 

incertezas, conforto nas horas de solidão, e otimismo em todas as 
circunstâncias. Abençoa, Senhor, o Papa Francisco. Que sua 

simplicidade e testemunho de vida despertem, em cada pessoa, 
sincero desejo de maior comunhão com Deus e com os irmãos e 
irmãs. Não o deixes nunca sozinho, Senhor, e que nós, sensíveis às 



5 
 

suas necessidades espirituais e materiais, o acompanhemos sempre 

com nossa oração solidária e nosso amor filial. Amém.4 
 

D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 
T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, que nos deu por fundamento 
aquela fé proclamada pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a 

Igreja. 
T.: Amém. 

D.: Ele, que nos instruiu pela incansável pregação de S. Paulo, nos ensine 
a conquistar também novos irmãos para o Cristo. 
T.: Amém. 

D.: 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. 
T.: Amém. 

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

T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

 
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana: 

 
D.: A vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos 

os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 
 

Canto Final:5 
 
A edificar a igreja, 

a edificar a igreja 
a edificar a igreja do Senhor. 

Irmão, vem, ajuda-me! 
Irmã, vem, ajuda-me! 
A edificar a igreja do Senhor 

 
1) Eu sou a igreja, 

você é igreja; 
somos igreja do Senhor! 
Irmão, vem, ajuda-me! 

Irmã, vem, ajuda-me! 
A edificar a igreja do Senhor. 
 

                                                           
4 Disponível em https://www.paulinos.org.br/capelavirtual/oracoes/oracao-pelo-papa-francisco 
5 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RkMurQ-mOu0 

2) São Pedro é igreja, 

São Paulo é igreja; 
somos igreja do Senhor. 

Irmão, vem, ajuda-me! 
Irmã, vem, ajuda-me! 
A edificar a igreja do Senhor. 

 
3) Os leigos são igreja, 

os padres são igreja; 
somos igreja do Senhor. 
Irmão, vem, ajuda-me! 

Irmã, vem, ajuda-me! 
A edificar a igreja do Senhor. 

https://www.paulinos.org.br/capelavirtual/oracoes/oracao-pelo-papa-francisco
https://www.youtube.com/watch?v=RkMurQ-mOu0
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Sugestão de Cantos: 

A) 6 
1) Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir, sei que chamavas 

todos os que haviam de vir. 
 
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra Te seguir. Nos Teus mares eu 

quero navegar.  
 
2) Quando pediste aos doze primeiros: Ide e ensinai. Sei que pedias a 

todos nós: Evangelizai! 
 

3) Quando enviaste os doze primeiros de dois em dois, sei que enviavas 
todos os que viessem depois. 
 

B)7 
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 aflição 

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. 
 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 

 

                                                           
6 Disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=VmNnaiXeikw&list=RDVmNnaiXeikw&start_radio=1&t=37 
7 Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Hn2FQbmfT84&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&ind
ex=4 

https://www.youtube.com/watch?v=VmNnaiXeikw&list=RDVmNnaiXeikw&start_radio=1&t=37
https://www.youtube.com/watch?v=Hn2FQbmfT84&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Hn2FQbmfT84&list=PLhzpZzdXuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=4

