
 

 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a 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, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me; salvai, meu Deus, o servo que confia em vós.                 
Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro (Sl 85,1ss). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Vem, vem louvar 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0hmDiCMirek 
 

Vem, vem louvar, encher este lugar de glória,  
Encher este lugar de glória, com a glória do Senhor (bis) 
 
Quando Deus envia seu Espírito, nos conduz a fé 
E nos faz cantar o teu louvor, seu amor em cada coração. 
Nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. 
(Cante forte ao Senhor) 
 
É tão bom estar neste lugar de alegria e paz 
que nos faz cantar o teu louvor. Eu também sou templo do Senhor 
E o meu coração vai cantar pra sempre o seu louvor. 
(Cante forte ao Senhor) 
 

Sinal-da-cruz 

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

D.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Quem é Jesus para nós? Ao celebrarmos este encontro deixemos ressoar essa pergunta em               
nossos corações. No Evangelho de hoje Pedro é elogiado pelo Mestre porque soube revelar sua               
identidade: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. Por isso, torna-se o alicerce da nova                 
comunidade que Jesus deseja formar. Celebrando a Vocação do Leigo na Igreja, busquemos na              
Palavra de Deus compreender o mistério insondável do amor de Deus por nós. 

Ato penitencial 

D.: No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e              
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 
 
(Silêncio) 
 
D.: Tende compaixão de nós, Senhor.  
T.: Porque somos pecadores.  
 
D.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.  
T.: E dai-nos a vossa salvação.  
 
D.: Deus de misericórdia, tenha compaixão      
de nós, perdoe os nossos pecados e nos        
conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 

 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós.  
 
D.: Cristo, tende piedade de nós.  
T.: Cristo, tende piedade de nós.  
 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

 

Hino de Louvor 

D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/pTKMNV1jk2Q 

 

Glória, glória! Anjos do céu  
cantam todos seu amor!  
E na Terra, homens de paz  
Deus merece o louvor  
 
Deus e pai, nós vos louvamos  
adoramos, bendizemos,  
damos glória ao vosso nome,  
vossos dons agradecemos!  
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Senhor nosso, Jesus Cristo,  
unigênito do Pai,  
Vós de Deus cordeiro Santo,  
nossas culpas perdoai!  
 
Vós que estais junto do pai,  
como nosso intercessor,  
acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 
Vós somente sois o Santo,  
o Altíssimo, o Senhor,  
com o Espírito Divino,  
de Deus pai no esplendor! 

 

Oração do Dia 

D.: Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que                    
ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos nossos              
corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,              
na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Tu és Pedro; e sobre esta pedra edificarei minha Igreja; e os poderes do reino das trevas jamais                  
poderão contra ela! 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mt 16,13-20) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, 13Jesus foi à              
região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o                 
Filho do Homem?” 14Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros, que é Elias;               
outros, ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”. 15Então Jesus lhes perguntou: “E vós,               
quem dizeis que eu sou?” 16Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”.                 
17Respondendo, 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. 18Por isso eu te digo que tu és                     
Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá                
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vencê-la. 19Eu 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”. 20Jesus, então, ordenou                
aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 

D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo. 
 
Contemplação 

D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 
 
Oração 

D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar. 

Canto: Yeshua – Comunidade Católica Colo de Deus 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=BZiHXYcpDAI 
 

Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei e Salvador 
E eu me atrevo a te chamar 
de meu Amor 
Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei e Salvador 
E eu me atrevo a te chamar 
de meu Amor 
Yeshua, Yeshua 
Tu és tão lindo 
Que eu nem sei 
Me expressar 
Yeshua 
Tu és tão lindo 
 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
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. 
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A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Senhor Deus, temos sede de vosso Reino. Concedei-nos a graça de testemunhá-lo entre nós.               
Confiantes, nós vos pedimos.  
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
 
L.: Abençoai o Santo Padre, o Papa, para que, seguindo os passos de Pedro, continue a missão                 
de Jesus, conduzindo vossa Igreja com sabedoria e santidade, nós vos pedimos. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
L.: Enviai, Senhor, vosso Espírito Santo sobre os Cristãos Leigos, a fim de que, na vivência do                 
sacerdócio batismal, sejam instrumentos de transformação da realidade em que vivem, nós vos             
pedimos. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
L.: Senhor Jesus, que sempre tivestes atenção para com os doentes, curando-os; acompanhai             
com vossa misericórdia os que estão nos hospitais e, sobretudo, aqueles que não conseguem um               
atendimento digno, nós vos pedimos. 
. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
L.: Dai perseverança na vocação e na missão a todos que foram chamados e estão servindo                
vossa Igreja como catequistas e continuai a chamar servidores para vosso Reino, nós vos              
pedimos.  
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Juntos vamos suplicar a Jesus, autor de toda vocação:  
T.: Senhor da messe e Pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave                 
convite: “Vem e segue-me”! Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver                 
o caminho e generosidade para seguir tua voz. 
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a                
Missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que desejam dedicar-se ao Reino na               
diversidade dos carismas e ministérios. 
Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos,                
padres, diáconos, consagrados e consagradas, ministros leigos e leigas. Dá perseverança a todas             
as pessoas vocacionadas. Desperta o coração dos jovens, para ministério pastoral em tua Igreja. 
Senhor da messe e Pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da                 
Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder “Sim”. Amém! 
 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai               
nosso... 
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BÊNÇÃO FINAL 

  

D.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja                    
favorável! O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! O Senhor confirme a obra de                    
nossas mãos, agora e para sempre. Amém!  

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

T.: Amém! 

Canto: Vou cantar teu amor 
Canto disponível em: https://youtu.be/sRDMZDjmeUs 
 

Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol, eis-me aqui Senhor, 
vem abrir as janelas do meu coração, e então falarei imitando tua voz, 
creio em ti Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar 
 
Vou falar do teu coração com ternura nas mãos e na voz 
proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar 
 
Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé 
plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar 
pra realizar o que o mestre ensinou, viemos cear, restaurar o coração 
fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar 
 
Celebrar teu viver pra no mundo ser mais, faz de mim Senhor 
aprendiz da verdade, justiça e da paz, comungar teu viver neste vinho, neste pão 
quero ser Senhor novo homem nascido do teu coração 

  
 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Este pão e esta união,  
T.: Abençoai, Senhor! 
D.: Abençoai, Senhor, a mesa deste lar,  
T.: e na mesa do Céu guardai-nos um lugar!  
D.: Abençoai, Senhor, a nós e a esta comida,  
T.: fazei-nos servir-vos fielmente, toda a vida. Amém. 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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