
 

1 

 

SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, APÓSTOLOS 

28 de junho de 2020 

 

AMBIENTE: Para melhor celebrar essa solenidade, em uma mesa coloque uma toalha. 

Coloque a Bíblia ao centro da mesa. Coloque flores, se possível. Uma foto da comunidade 

que você participa. Um crucifixo. Uma vela acesa.  

CANTO INICIAL: Por causa de um certo Reino (P. Zezinho, SCJ). 

Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei. Buscando, sem ter sossego, o reino 

que eu vislumbrei. Brilhava a estrela Dalva e eu quase sem dormir. Buscando este certo 

reino e a lembrança dele a me perseguir. 
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Por causa daquele reino, mil vezes eu me enganei. Tomando o caminho errado, errando 

quando acertei. Chegava ao cair da tarde, e eu quase sem dormir. Buscando este certo 

reino e a lembrança dele a me perseguir. 

Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré. Mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na 

minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais. De gente arrastando a rede, 

que eu tive sede da sua paz. 

Animador: Hoje é dia de alegria, dia de festa na Igreja! Festejamos os santos apóstolos, 

Pedro e Paulo, duas colunas tão importantes para Igreja. Conforme reza a Igreja no 

prefácio dessa solenidade, São Pedro foi o “primeiro a proclamar a fé e fundou a Igreja 

primitiva sobre a herança de Israel”. São Paulo, “mestre e doutor das nações, anunciou o 

evangelho da salvação”. Sabemos que Pedro e Paulo viveram de modo diferente e fizeram 

experiências em tempos distintos do mesmo e único Senhor. Mas, igual e 

incansavelmente, testemunharam o Reino de Deus de tal forma, que foram premiados 

com a coroa do martírio. O sangue desses santos apóstolos são sementes de novos 

cristãos.  

Rezemos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor do Apóstolo Pedro. Rezemos 

igualmente pelo nosso Bispo, Dom José Lanza, sucessor dos Apóstolos. Que os nossos 

pastores, continuem dando testemunho de coragem e perseverança, para que possamos 

atravessar essa pandemia.  

Leitor: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 

Animador: Invoquemos o mesmo Espírito Santo, que encorajou a vida dos santos 

apóstolos, Pedro e Paulo. 
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Todos: Vinde, Espírito Santo... 

Leitor: Abramos os nossos olhos para contemplarmos a Palavra Santa; abramos os nossos 

ouvidos para acolhê-La; abramos o nosso coração para que possamos vive-La com 

dignidade e ousadia.  

LEITURA: Mateus 16,13-19. 

Naquele tempo, 

Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe 

e fez aos discípulos esta pergunta: 

Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? 

Eles responderam: 

Uns dizem que é João Baptista, outros que é Elias, 

outros que é Jeremias ou um dos profetas. 

Jesus replicou-lhes: 

E quem dizeis vós que Eu sou? 

Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse-Lhe: 

Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo! 

Jesus respondeu-lhe: 

És feliz, Simão, filho de Jonas, 

porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, 

mas sim meu Pai que está nos Céus. 

E Eu também te digo a ti: 

Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei a minha Igreja, 

e as forças do inferno não levarão a melhor contra ela. 

Dar-te-ei as chaves do Reino dos Céus: 
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tudo o que ligares na Terra ficará ligado nos Céus, 

e tudo o que desligares na Terra ficará desligado nos Céus. 

(Momento de recolhimento pessoal seguido da contemplação). 

 

CONTEMPLAÇÃO: Leia novamente o texto, contemplando cada palavra. Silenciosamente, 

só para você. Vá respondendo para você as seguintes perguntas: o que o texto diz? O que 

o texto me diz? O que o texto me leva a dizer?  

MEDITAÇÃO: O que está acontecendo hoje? Estamos celebrando a Palavra de Deus! E 

partindo desta Palavra, estamos celebrando os apóstolos Pedro e Paulo. Embora, eles 

estejam unidos pela coroa do martírio, podemos então dizer que estão unidos ainda mais 

pela coroa do testemunho. Existencialmente, sempre, nos é colocado o enorme desafio 

do testemunho. A vida cristã só tem sentido e valor pela força do testemunho. O selo da 

autenticidade da nossa vida cristã só pode ser comprovado pelo testemunho. Pedro e 

Paulo testemunharam a fé. E não abriram mão dela. Aliás, da fé não se pode 

absolutamente abrir mão, nunca. Isso, se de fato queremos viver como cristãos, 

autênticas testemunhas do Reino de Deus.  Creiamos, o mundo será melhor pela força do 

testemunho que toca e arrasta os corações. Amém. 

ATUALIZAÇÃO: Ele nos deu olhos para ver, orelhas para ouvir, mãos para trabalhar. Os 

nossos olhos devem ser aqueles com os quais Deus vê a necessidade, as nossas orelhas 

aquelas com que Deus escuta os lamentos, 

as nossas mãos aquelas de que Deus se serve para vir em socorro, 

o nosso braço aquele com o qual Deus oferece seu apoio a quem cansa de caminhar 

sozinho. 



 

5 

ORAÇÃO: Supliquemos à Deus a graça de perseverarmos no testemunho, como os santos 

apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, neste tempo tão carente e tão ausente dele, rezando:  

Pai Nosso... 

Ave Maria... 

Glória ao Pai... 

Animador: Ó Deus, que atendeste nossos pedidos e nos encheste de graças nesta 

celebração: envia teu Espírito sobre todos nós. Que Ele nos anime, para que, todos os 

dias, possamos ser perseverantes na oração e firmes na busca do teu rosto. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

Animador: Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai e do Filho 

+ e do Espírito Santo.  

Todos: Amém! 

 


