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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
Preparar em local de destaque os quadros de São Pedro, São Paulo e do Papa Francisco.

02. AMBIENTAÇÃO (Frei Luiz Turra)
Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. (bis)

03. ACOLHIDA
Animador - Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a
este encontro fraterno que nos convida a celebrarmos os mistérios da nossa
fé e hoje a Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas da
Igreja, e também o dia do Santo Padre o Papa, sucessor dos Apóstolos e guia
universal de toda a Igreja. Nesta alegria, recordamos a grande missão
evangelizadora para a qual a Igreja inteira, sob a condução do sucessor de
Pedro, é chamada a realizar. Nem mesmo a maior das tribulações deve
impedir a evangelização. O importante é que a Igreja persevere na sua
missão de anunciar e testemunhar o Senhor Ressuscitado, sabendo que
nada prevalecerá sobre a Boa-Nova de Cristo. Em unidade com a Igreja no
mundo inteiro e em comunhão com a comunidade São Pedro do bairro Vila
Nova, que celebra seu padroeiro, alegres, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, lecionário, quadro dos apóstolos e do Papa, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

04. CANTO INICIAL (L - José Moacy Cadenassi / M - Ney Brasil Pereira)
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.

05. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI ...
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Padre - A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso
Salvador, e a luz santificadora do Espírito Santo estejam convosco.
BENDITO SEJA DEUS...
06. DEUS NOS PERDOA
Padre -De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e
Santo para que tenha piedade de nós, pecadores (silêncio).Confiantes, cantemos.
1. Senhor, que viestes salvar, os corações arrependidos.

KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON.

2. Ó, Cristo, que viestes chamar, os pecadores humilhados.
CHRISTE ELEISON, ELEISON, ELEISON.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.
KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON

Padre -Deus de bondade infinita, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (L e M - José Acácio Santana)
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos homens.
T: Que são por Ele muito amados.
Ó SENHOR DEUS, NÓS VOS LOUVAMOS. VOS BENDIZEMOS E ADORAMOS.
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas graças.
T: Por vossa glória tão imensa.
SENHOR JESUS, FILHO UNIGÊNITO. CORDEIRO SANTO DE DEUS PAI.
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste mundo.
T: Tende piedade de nós todos!
VÓS QUE TIRAIS NOSSO PECADO, BEM ACOLHEI A NOSSA SÚPLICA.
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus Pai.
T: Tende piedade de nós todos!
PORQUE SÓ VÓS É QUE SOIS SANTO, PORQUE SÓ VÓS SOIS O SENHOR.
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo.
T: Só vós sois o Senhor altíssimo.
SÓ VÓS COM O ESPÍRITO SANTO, NA GLÓRIA DE DEUS PAI. AMÉM.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missa Romano – p. 608)

09. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (12, 1-11)
10. SALMO RESPONSORIAL (33)(CD festas liturgias II)
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!
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11.LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO PAULO A TIMÓTEO (4, 6-8.17-18)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO(L - Pe. Amaury de Paula / M - Ir. Míria T. Kolling)
ALELUIA, ALELUIA! TU ÉS PEDRO, ALELUIA! (bis)
1. És a rocha viva, Cristo te escolheu, quando a Simão Pedro disse: “Eu te darei do meu Reino as
chaves. Eis a minha Igreja, sobre esta pedra edificarei!”
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS (16, 13-19)
13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre -Irmãos e Irmãs, seguindo os passos de São Pedro e São Paulo,
professemos nossa fé:
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, e 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: (todos de inclinam) 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 remissão dos
pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de
vir. AMÉM!
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Com os olhos fixos em Jesus e por Ele apresentemos ao Pai os
pedidos da nossa comunidade, cantando após cada prece: VOSSA IGREJA
VOS PEDE, Ó PAI! SENHOR, NOSSA PRECE ESCUTAI! (A. Cangiani)
- Senhor de imensa sabedoria, protegei o Santo Padre, o Papa Francisco, na
missão de sucessor de São Pedro, e todos os ministros da Igreja, para que
continuem firmes no anúncio das verdades da fé. Nós vos suplicamos.
- Senhor de imensa sabedoria, ajudai a todos nós, Igreja de Cristo, a
vivermos em comunhão e manifestar com nossas ações os sinais do vosso
Reino na sociedade, como Paulo e Pedro fizeram. Nós vos suplicamos.
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- Senhor de imensa sabedoria, despertai em nosso meio vocacionados
ardorosos defensores de nossa fé, para que possam anunciar e testemunhar
Jesus Cristo. Nós vos suplicamos.
- Senhor de imensa sabedoria, fortalecei a Comunidade São Pedro no bairro
Vila Nova, para que professem sua fé servindo aos irmãos com amor e
alegria, dando autêntico testemunho de Cristo. Nós vos suplicamos.
- Senhor de imensa sabedoria, pelos dizimistas de nossa paróquia, para que
obtenham sempre de Vós a certeza de que a sua opção pelo dízimo,como
forma de retribuição, é fonte e força evangelizadora para toda Igreja. Nós
vos suplicamos.
Padre - Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação,
pela intercessão dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à
vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.

16. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - Na solenidade de São Pedro e São Paulo celebramos os
primeiros e principais colaboradores de Deus Pai na edificação da
comunidade cristã. Apresentemos ao altar do Senhor, com o pão e o vinho,
nossa disponibilidade de sermos sal da terra e luz do mundo, e nossa
doação material, que neste dia é denominada “óbulo de São Pedro”, ou seja,
expressão de nossa colaboração solidária com as obras da Igreja em favor
das necessidades da humanidade. Com o auxílio dos fiéis a Igreja se faz
solidária em muitas situações de sofrimento, nas calamidades, nas guerras,
nas migrações e outras emergências. Sejamos generosos!
17. CANTO DAS OFERENDAS

(L - Pe. Cornélio Neto / M - Pe. J. Ximenes Coutinho)

1. Senhor, vos ofertamos, em súplice oração, o cálice com vinho, e na patena o pão.
2. O pão vai converter-se na carne de Jesus. E o vinho será o sangue, que derramou na cruz.
3. Senhor, vos damos tudo; nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso.
4. Amigos e parentes os vivos e os defuntos em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos.
5. A voz do sacerdote que é nossa voz nos dá a hóstia viva que somos todos nós.
(L e M - D. Pedro Brito Guimarães)

1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou em nosso peito a semente do amor. E, por isso,
aqui somos seus convivas, e formamos hóstias vivas, nesta casa do Senhor.
VAMOS PREPARAR A CEIA, VAMOS REPARTIR O PÃO! QUERO VER A MESA CHEIA DOS SINAIS
DA SALVAÇÃO. VAMOS PREPARAR A CEIA, VAMOS REPARTIR O VINHO, QUERO VER A CASA
CHEIA DE TERNURA E DE CARINHO.
2. Nosso Deus fez de nós uma família, numa Igreja que partilha, e se oferta em oblação, para que
ofertemos pão e vinho, que dão força no caminho, e nos levam à doação.
3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor, e, com todo sofredor, faz a nova aliança. Também nós, o
que temos partilhamos, o que somos ofertamos, pra gerar mais esperança.
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Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus
Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA
GLÓRIA DO SEU NOME, PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 608)
Padre - Ó Deus, que a oração de vossos Apóstolos acompanhe as oferendas que vos
apresentamos para serem alcançadas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração
voltado para vós. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
19. PREFÁCIO (A dupla missão de Pedro e Paulo na Igreja) - Missal Romano – p. 608
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo, Senhor-nosso. 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 vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz:
20. SANTO(L e M - Pe. Pedro Brito Guimarães)
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória!
Hosana nas alturas, hosana! (bis) Bendito aquele que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana nas
alturas, hosana! (bis)
21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I (Missal Romano – p. 469)
Padre - Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis † estas oferendas apresentadas ao vosso altar.
Todos - ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso
servo o Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Joaquim Wladimir, e por todos os que guardam a
fé que receberam dos apóstolos.
Todos - CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA.
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos
quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este
sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o
perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS!
Padre - Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus
e Senhor Jesus Cristo; e também São José, esposo de Maria, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro
e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino,
Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião)
e todos os vossos Santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
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Todos - EM COMUNHÃO COM TODA IGREJA AQUI ESTAMOS!
Padre - Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família; dainos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos.
Padre - Dignai-vos, ó Pai, aceitar e † santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós
o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó
Pai, 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.
Padre - 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.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
Padre - Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os
mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos
oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida
eterna e cálice da salvação.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre- Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e
os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de
todas as graças e bênçãos do céu.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o
sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e
Estêvão, Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda
e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribui-los entre nós.
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - AMÉM.

20. PAI NOSSO E A ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!
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Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
21. CORDEIRO (L e M - Pe. Zezinho)
1. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Morreste por causa de nós, foste
imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, tende piedade, piedade de nós. (bis)
2. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus!
22. CANTOS DE COMUNHÃO
(D.R.)

1. Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome.
2. Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede.
(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias)

TUA IGREJA É UM CORPO, CADA MEMBRO É DIFERENTE, E HÁ NO CORPO, CERTAMENTE,
CORAÇÃO, Ó MEU SENHOR. DELE NASCE A CARIDADE, DOM MAIOR, MAIS IMPORTANTE. NELE,
ENFIM, ACHEI RADIANTE MINHA VOCAÇÃO: O AMOR.
1. Que loucura não fizeste vindo ao mundo nos salvar! E depois que tu morreste ficas vivo neste
altar!
2. Os teus santos compreenderam teu amor sem dimensão: que loucuras cometeram em sua
própria vocação!
3. Sou pequeno, igual criança, cheio de limitações, mas grande é minha esperança: sinto muitas
vocações!
4. Quero ser um missionário até quando o sol der luz. Dá-me por itinerário toda terra, ó Jesus!
5. O martírio, eis meu sonho: dar-te o sangue de uma vez! A mil mortes me disponho, sofrerei
com intrepidez.
6. Tantas vocações sentindo, que alegria meu Senhor. Alegrei-me descobrindo, minha vocação, o
amor.
7. Sentimento é coisa vaga, por meus atos provarei que o amor com amor se paga, toda cruz
abraçarei.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

23. PÓS-COMUNHÃO
1. Posso tudo posso naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir.
Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus
desejou pra mim, e ali estar.
VOU PERSEGUIR TUDO AQUILO QUE DEUS JÁ ESCOLHEU PRA MIM, VOU PERSISTIR, E MESMO
NAS MARCAS DAQUELA DOR, DO QUE FICOU, VOU ME LEMBRARE REALIZAR O SONHO MAIS
LINDO QUE DEUS SONHOUEM MEU LUGAR ESTAR À ESPERA DE UM NOVO QUE VAI CHEGAR
VOU PERSISTIR, CONTINUAR A ESPERAR E CRERE MESMO QUANDO A VISÃO SE TURVA E O
CORAÇÃO SÓ CHORAMAS NA ALMA, HÁ CERTEZA DA VITÓRIA. EU VOU SOFRENDO, MAS
SEGUINDO ENQUANTO TANTOS NÃO ENTENDEMVOU CANTANDO MINHA HISTÓRIA,
PROFETIZANDO: QUE EU POSSO, TUDO POSSO EM JESUS
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 608)
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25. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:
01/07 (D): 7h - Matriz; 10h - São Pedro - Vila Nova; 17h - Cristo Rei - Morobá; 19h - Matriz.
04/07 (Q): 6h15 - Matriz; 19h30 - Santa Luzia - Vila Nova.
05/07 (Q): 19h30 - Matriz - com bênção de objetos.
06/07 (S): 19h30 - Matriz - Missa do Sagrado Coração de Jesus.
07/07 (S): 19h - Matriz.
08/07 (D): 7h - Matriz; 9h - São Francisco de Assis - Cupido; 11h - Bom Pastor - Segatto; 17h São Marcos - São Marcos; 19h - Matriz.
Atividades:
06 e 07/07: Pechincha em prol dos Projetos Sociais - Pátio da Igreja Matriz.
07/07 (S): 14h - CPP - Aud. N. Sra. Aparecida - Matriz
15h - Encontro de Pais e Padrinhos - Matriz
26. ORAÇÃO A SÃO PEDRO
Ó glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os
fiéis, o depositário das chaves do Céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo; eu me glorio de ser
vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma; guardai-me
sempre unido a vós e fazei que, antes me seja arrancado do peito meu coração do que o amor e a
plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os Pontífices romanos. Que eu viva e
morra como filho vosso, e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ó glorioso São Pedro,
rogai por nós que recorremos a vós. AMÉM.
27. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 527 – nº 16)
28. CANTO FINAL (Hino Oficial da Igreja Católica desde 1950 / L - D. Marcos Barbosa / M - Charles Gounod)
1. Ó Roma eterna, dos Mártires, dos Santos. Ó Roma eterna, acolhe os nossos cantos! Glória no
alto ao Deus de majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade.
2. A ti corremos, Angélico Pastor, em ti nós vemos o doce Redentor. A voz de Pedro na tua o
mundo escuta, conforto e escudo de quem combate a luta. Não vencerão as forças do inferno,
mas a verdade, o doce amor fraterno.
3. Salve, Salve Roma, é eterna a tua história, cantam-nos tua glória monumentos e altares. Roma
dos Apóstolos, Mãe e Mestra da verdade, Roma, toda cristandade, o mundo espera em ti.
4. Salve, Salve Roma, o teu sol não tem poente, vence refulgente, todo erro e todo mal! Salve
Santo Padre, vivas tanto ou mais que Pedro! Desça qual mel do rochedo, a bênção paternal!
- Leituras da Semana
2ª feira: Am 2,6-10.13-16; Sl 49; Mt 8,18-22
3ª feira: Ef 2,19-22; Sl 116; Jo 20,24-29
4ª feira: Am 5,14-15.21-24; Sl 49; Mt 8,28-34
5ª feira: Am 7,10-17; Sl 18; Mt 9,1-8
6ª feira: Am 8,4-6.9-12; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Sl 118; Mt 9,9-13
Sábado: Am 9,11-15; Sl 84; Mt 9,14-17
Domingo: Ez 2,2-5; Sl 122; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6

