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Nº 2082 - Ano C - Vermelho
São Pedro e São Paulo - 04/07/2010

“Tu és Pedro e eu te darei as chaves
do Reino dos Céus”
DEUS NOS REÚNE

Abertura do mês do Dízimo
01 - ACOLHIDA
O2 - INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, celebramos hoje a
páscoa de Jesus, recordando os Apóstolos
Pedro e Paulo que plantaram a igreja e a
regaram com o próprio sangue, tornandose grandes anunciadores do Reino de Deus.
Rezamos especialmente, em comunhão
com o Papa, pela conclusão do ano sacerdotal e por todos os trabalhos missionários nas igrejas cristãs, que experimentam
Cristo de formas diferentes, mas com igual
compromisso.
03 - CANTO DE ABERTURA: 74(cd24), 75
04 - SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Iniciemos nossa celebração em nome
da Trindade santa:
TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o amor
de Cristo nosso irmão e força do Espírito
Santo estejam com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05 - PERDÃO
Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que
nos converta ao amor e ao compromisso
com o evangelho, rezando:
Confesso a Deus todo-poderoso...
Dir.: Deus de misericórdia, perdoai as
nossas faltas, tende compaixão de nossas fraquezas e guiai-nos sempre em
vossos caminhos. Por Cristo Senhor
nosso. Amém!

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.

06 - GLÓRIA
Dir.: Manifestemos nosso amor ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo, cantando: 199
(cd12), 211 (cd3).

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!

07 - ORAÇÃO
OREMOS (pausa). O’ Deus que nos concedeis a alegria de celebrar o Martírio de
Pedro e Paulo, dai-nos a graça de seguir
os ensinamentos desses apóstolos que
nos deram os fundamentos da fé, para que
sejamos testemunhas do vosso nome. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade
do Espírito Santo. Amém!

10 - SEGUNDA LEITURA -2Tm 4,6-8.17-18
11 - CANTO DE ACLAMAÇÃO: 384 (cd4)
– Aleluia + antífona
12 - EVANGELHO: Mt 16,13-19
13 - PARTILHA DA PALAVRA

DEUS NOS FALA

14 -PROFISSÃO DE FÉ
15 - PRECES DA COMUNIDADE

08 - PRIMEIRA LEITURA: At 12,1-11
Dir.: Com fé e confiança, apresentemos a
Deus os nossos pedidos:

09 - SALMO RESPONSORIAL: 33(34)

TODOS: Favorecei a vossa igreja, Senhor!

De todos os temores me livrou o Senhor
Deus.

Vós, que rezastes por Pedro para que sua fé
não desfalecesse, confirmai na fé o Papa,
nossos bispos, padres e lideranças. Nós
vos pedimos.

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!

Vós, que escolhestes Paulo para anunciar o vosso nome a todos os povos,
ajudai a nossa comunidade a se manter
fiel à pregação do evangelho. Nós vos
pedimos.

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.
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Vós, que entregastes à Igreja as chaves do
Reino dos Céus, abri as portas do paraíso a
todos que, durante a vida, testemunharam
o vosso nome por meio do martírio. Nós
vos pedimos.

21 - ORAÇÃO
OREMOS (pausa). Por esta celebração,
concedei-nos, o’ Deus, viver de tal modo
na vossa igreja que, perseverando na
doutrina dos apóstolos Pedro e Paulo,
possamos, a partir de hoje, continuar sua
missão, construindo a unidade e a paz
entre nossas comunidades. Por Cristo,
Nosso Senhor. Amém!

Dir.: Acolhei, ó Pai, as preces do vosso
povo que vos suplica em nome do vosso
filho Jesus. Amém!
16 - PARTILHA DOS DONS: 521(cd 20),
542 (cd 12)
17 - LOUVAÇÃO

DEUS NOS ENVIA

Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

22 - NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: Louvamos-te, o’ Deus da vida, pela
alegria de festejarmos teus apóstolos Pedro
e Paulo, colunas da Igreja, que professaram
a fé em Jesus Cristo, teu filho.

• Congresso Vocacional Regional Leste II
– 30/06 a 1º/08 – Martina Toloni – Prainha
– Vila Velha – Convidamos os jovens para
a Jornada Vocacional dia 1º/08 – 10 h no
Santuário e Missa de encerramento no
Campinho do Convento às 15 h. Participe!

Dir.: Bendizemos-te pela ressurreição de
Jesus Cristo, que renova todas as coisas,
e por quem Pedro e Paulo entregaram
suas vidas na esperança de ver teu reino
chegando ao nosso meio.

23 - BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da consolação nos dê a graça
de vivermos em fraterna alegria e ajuda
mútua.

Dir.: Apressa o tempo da vinda do teu reino
e recebe o louvor que a ti fazemos em
nome do teu filho Jesus, por quem oramos
com as palavras que Ele nos ensinou: Pai
nosso...

Dir.: Abençoe-nos o Deus, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém!
Dir.: Vamos em paz e que a graça do Senhor
nos acompanhe.

18 - PAI NOSSO
19 - SAUDAÇÃO DA PAZ: 596(cd5),
542(cd25)

TODOS: Graças a Deus!

20 - COMUNHÃO: 690(cd14), 703(cd14)

24 - CANTO FINAL: 77, 798 (cd26)
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25 - LEITURAS DA SEMANA
2ª f. Os 2,16-18.21-22/Sl 144/ Mt 9,18-26
3ª f. Os 8,4-7.11.13/ Sl 138/ Mt 9,32-38
4ª f. Os 10,1-3,7.8.12/ Sl 104/ Mt 10,1-7
5ª f. Os 11,1-4.8c-9/ Sl 79/ Mt 10,7-15
6ª f. Os 14,2-10 /Sl 50/ Mt 10,16-23
Sáb. Is 6,-8/ Sl 92/ Mt 10,24-33

ORIENTAÇÕES
• Hoje iniciamos o mês do Dízimo,
a comunidade com toda criatividade
deve usar o material preparado pela
equipe arquidiocesana da Pastoral do
Dízimo para fazer a conscientização.
• Confeccionar frases sobre o Dízimo e distribuir na saída (Ex.: Vista
a camisa do dízimo e faça o gol da
Vitória).
• Como sinal de partilha, a comunidade pode sortear uma Bíblia, para
estar em sintonia com o projeto da
CNBB de doação de um milhão de
Bíblias.
• Enfeitar o altar com flores vermelhas para lembrar o martírio dos
apóstolos.
• Entrada: imagens ou figura de Pedro e Paulo junto com uma pequena
rede de pesca e um livro.
• Incensar o evangelho antes da
proclamação.
• Pode-se rezar a oração do Congresso vocacional.

O ÓBOLO DE SÃO PEDRO
Num determinado dia de cada ano, todas as
comunidades católicas fazem uma coleta
destinada ao Papa. Em geral, é escolhido
o dia 29 de junho, na festa dos apóstolos
Pedro e Paulo, mas muitas dioceses preferem outra data, particularmente num
domingo. O dinheiro do óbolo constitui
um fundo estratégico à disposição do Papa
ou do secretário de Estado para, quando
preciso, intervir em calamidades mundiais,
como guerras, terremotos, carestias e
epidemias que, volta e meia, assolam alguns países, enviado à diocese onde tal
tragédia acontece.
O óbolo também é usado para auxiliar, nas
necessidades, alguma diocese; neste caso,
a oferta é dada pelas mãos do próprio Papa
quando visita a localidade. Como exemplo,
lembramos a oferta feita pelo saudoso
João Paulo ll, durante sua visita ao Brasil,
à favela do Vidigal no Rio de Janeiro, em
02 de julho de 1980, e ao bairro São Pedro,
em Vitória, no dia 19 de outubro de 1991.
Carlos José
Equipe Folheto Caminhada
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