
Encontro da Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos 

03 de julho de 2016 - Ano C 

Tema: A profissão de fé se torna fonte de missão 

 

Acolhida: (Poderá ser espontânea). Ou: 

Sejamos todos bem-vindos a este nosso encontro de irmãos. Iniciemos: Em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. T: Amém. 

 

Motivando o encontro: 
Celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, assim chamados: “As duas colunas 

da Igreja”. O que significa celebrar esta solenidade? A Igreja celebra as duas grandezas 

do nosso patrimônio de fé: São Pedro, a testemunha que conviveu com Jesus e dele 

apreendeu o significado da profissão de fé: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus Vivo! ” (v16). 

São Paulo, a segunda testemunha que nos indica o caminho da evangelização e da missão 

em vista da construção do Reino de Deus. Por caminhos diferentes, ofereceram as suas 

vidas para que o Cristo, Jesus, fosse conhecido, amado e anunciado como o alicerce do 

mundo novo querido por Deus desde a criação. 

 

Leitura do Evangelho: São Mateus16, 13-19 

 

Reflexão: 
- Quem é Jesus Cristo para nós? Quais são os ambientes onde anunciamos Jesus Cristo? 

- De que maneira contribuo com a edificação da Igreja? 

- Atos dos Apóstolos em 12, 1-11 afirma que enquanto Pedro estava na prisão, a Igreja 

orava sem cessar por ele a Deus e que foram atendidos. Temos o hábito de rezar pelo 

sucessor de São Pedro, hoje, o Papa Francisco? Se sim, por quê? Senão, por quê? 

 

Contemplação: 

- Jesus afirma a Pedro: “não foi carne e sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que 

está no céu”. Quem é que me leva a crer em Jesus Cristo? 

- Na segunda carta a Timóteo 4, 6-8. 17-18, São Paulo afirma a sua certeza na vitória da 

evangelização, inclusive a vitória sobre o pecado e a morte. Em nosso trabalho 

evangelizador, testemunhamos esta certeza, ou, vivemos desanimados e duvidosos sobre 

o resultado da nossa missão? 

 

Preces: 

- Rezemos a Deus Pai pelo nosso Papa Francisco, conforme ele mesmo pediu no dia da 

sua eleição, para que possa continuar testemunhando Jesus Cristo através da sua 

simplicidade e firmeza: 

Todos:- Senhor ouvi-nos e atendei-nos. 

- Rezemos a Deus Pai por Dom Pedro, nosso bispo e sinal vivo de São Pedro entre nós, 

para que jamais desanime em edificar a Igreja de Jesus Cristo em nossa Diocese: 

Todos:- Senhor ouvi-nos e atendei-nos. 

- Rezemos a Deus Pai pelos padres e diáconos da nossa Diocese, para que a exemplo de 

São Paulo, estejam sempre presentes no dia a dia das nossas comunidades, confirmando-

as e animando-as na evangelização revelada por Jesus Cristo: 

Todos:- Senhor ouvi-nos e atendei-nos. 

- Rezemos a Deus Pai pelos agentes de pastorais e por todo o povo de Deus, para que a 

exemplo de São Paulo, jamais desanimem da missão, mas, possam no dia-dia, anunciar a 

cruz de Cristo como verdadeiro sinal de amor no mundo: 



Todos:- Senhor ouvi-nos e atendei-nos. 

 

(Abrir para preces espontâneas). 

 

Oração: 

Senhor Deus nosso Pai, como irmãos, queremos meditar sobre a grandeza da nossa Igreja 

que testemunhando o Seu Filho Jesus Cristo, traz para o mundo a esperança do Reino de 

Deus. Ajudai-nos, também a nós, a testemunharmos a nossa fé a cada dia. Isto Vos 

pedimos, pelo mesmo Jesus Cristo, Vosso filho, que convosco vive e reina na unidade do 

Espírito Santo. Todos: Amém. 

 

Compromisso desta semana: 
- Nesta semana, vamos meditar sobre as motivações que nos levam ao trabalho pastoral. 

- Vamos também refletir sobre como formar os discípulos missionários que possam 

continuar o nosso trabalho. 

 

Encerramento: 
Peçamos a virgem Maria que acompanhe o nosso trabalho e ao Espírito Santo que 

confirme a nossa missão rezando uma dezena do Rosário e o creio em Deus Pai. 
 


