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T. Amém.

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

1. Senhor, tu me chamaste, o olhar no meu
olhar. / Vem e vê onde moro e eu te farei feliz! /
Senhor, Senhor, contigo quero estar, / pois teu
amor primeiro me escolheu e quis!
REFRÃO: Não quero ter certeza de nada,
meu Senhor: / saber que tudo sabes me acalma o coração! / E basta-me a certeza do teu
eterno amor: / estar sempre a teu lado, tua
mão na minha mão!
2. Senhor, tu me enviaste depois ao meu irmão:
/ Vai! Dize o que tu viste: eu sou o Sumo Bem! /
Senhor, Senhor, me inflama o coração / e o teu
amor em mim não deixará ninguém.
3. Senhor, eu sempre volto, aqui é meu lugar!
/ “Sem mim tu nada podes, pois tudo vem de
mim!” / Senhor, Senhor, contigo vou ficar: / tu
és meu fundamento, meu começo e fim!

2. Saudação

P. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.

P. O Senhor, que encaminha
os nossos corações para o
amor de Deus e a constância
de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada

Sl 85,1-3)

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.

3. Ato Penitencial

P. O Senhor Jesus, que nos
convida à mesa da Palavra
e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Reconheçamos
ser pecadores e invoquemos
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com confiança a misericórdia do Pai. 		
(Pausa)
P. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido,
tende piedade de nós.

vossa imensa glória. / Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que
tirais o pecado do mundo, / tende piedade
de nós. / Vós que tirais o pecado do mundo,
/ acolhei a nossa súplica. / Vós que estais à
direita do Pai, / tende piedade de nós. / Só
vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, / só vós,
o Altíssimo, / Jesus Cristo, / com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. / Amém.

T. Senhor, tende piedade de nós.

5. Oração

P. Cristo, que viestes dar a
vida em resgate de muitos,
tende piedade de nós.

P. OREMOS: 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 os nossos corações
onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que congregais
na unidade os vossos filhos
dispersos, tende piedade de
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
T. Amém.

4. Hino de Louvor

P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai
todo-poderoso: / nós vos louvamos, / nós vos
bendizemos, / nós vos adoramos, / nós vos
glorificamos, / nós vos damos graças por

T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Em meio às incertezas sobre Jesus, Pedro
manifesta a única e verdadeira sabedoria. Esta
sabedoria nos ensina que tudo vem de Deus e
que a vida deve integralmente ser assumida em
espírito de serviço.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (Is 22,19-23)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador
do palácio: 19“Eu vou te destituir do posto que
ocupas e demitir-te do teu cargo. 20Acontecerá
que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho
de Helcias, 21e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua
autoridade; ele será um pai para os habitantes
de Jerusalém e para a casa de Judá. 22Eu o farei
levar aos ombros a chave da casa de Davi; ele
abrirá, e ninguém poderá fechar; ele fechará,
e ninguém poderá abrir. 23Hei de fixá-lo como
estaca em lugar seguro e aí ele terá o trono de
glória na casa de seu pai.” Palavra do Senhor.

9. Aclamação ao Evangelho
(De pé) (Mt 16,18)

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
L. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
minha Igreja; e os poderes do reino das trevas
jamais poderão contra ela!

10. Evangelho

(Mt 16,13-20)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Graças a Deus.

T. Ele está no meio de nós.

7. Salmo Responsorial [Sl 137(138)]

P. = Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

REFRÃO: Ó Senhor, vossa bondade é para
sempre! Completai em mim a obra começada!
1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, *
porque ouvistes as palavras dos meus lábios!
Perante os vossos anjos vou cantar-vos * e ante
o vosso templo vou prostrar-me.
2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, *
porque fizestes muito mais que prometestes;
naquele dia em que gritei, vós me escutastes *
e aumentastes o vigor da minha alma.
3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, * e
de longe reconhece os orgulhosos. * Ó Senhor,
vossa bondade é para sempre! Eu vos peço:
não deixeis inacabada * esta obra que fizeram
vossas mãos!

8. Segunda Leitura

(Rm 11,33-36)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 33Ó profundidade da riqueza, da sabedoria
e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os
seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! 34De
fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou
quem foi seu conselheiro? 35Ou quem se antecipou
em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito
a uma retribuição? 36Na verdade, tudo é dele, por
ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém!
Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO,
13
Jesus 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.”

Respondendo, 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 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.
17

T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. 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.

13. Preces da Comunidade

P. Ao Pai da Sabedoria que
se preocupa com a vida de
seus filhos, dirijamos nossas
preces.
1. Pela Igreja, Mãe e Mestra, que recebeu do
Senhor a missão de anunciá-lo a todos os povos,
para que cumpra sempre mais fielmente a sua
missão, rezemos ao Senhor:

T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Por nossas comunidades, para que o anúncio
de Cristo seja sempre fiel à confissão de Pedro,
rezemos ao Senhor:
3. Pelos que exercem o ministério da catequese,
para que, reconhecido seu incansável serviço,
saibamos motivar o surgimento de novos catequistas, rezemos ao Senhor:
4. Pelos catequistas falecidos, para que contemplem face a face o Deus que, com tanto amor,
anunciaram, rezemos ao Senhor:
(Outros pedidos.)

P. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi compassivo as
nossas preces e fortalecei-nos
com o vosso Espírito para
que, através do testemunho e

das atitudes sejamos capazes
de professar a mesma fé que o
Apóstolo Pedro manifestou.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

16. Oração Sobre as Oferendas

P. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma
só vez, conquistastes para
vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

(Sentados)

1. Nos caminhos deste mundo onde andei, /
a tristeza me cortou o coração: / ao ver homem
contra homem, / ao ver vida contra vida, / desespero e solidão, / violência sem medida.

17. Oração Eucarística VI-C
Jesus, caminho para o Pai

P. O Senhor esteja convosco.

REFRÃO: Que poderei ao Senhor apresentar,
/ além da oferta do vinho e do pão? / Em procissão eu me achego ao teu altar, / e te ofereço
por inteiro o coração.

T. Ele está no meio de nós.

2. Este encontro plenifica o meu viver, / e descubro qual a minha vocação: / sem reserva e sem
temor, / trabalhar pela verdade / espalhando
pelo chão as sementes da bondade.

T. O nosso coração está em Deus.

3. O meu nome está escrito no seu livro: / os
meus dias e as minhas intenções. / Quando
ando e quando paro, / pelas costas, pela frente,
/ quando canto e quando falo, / teu olhar está
presente.

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para
que o sacrifício da Igreja, nesta
pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito
por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso
bem e de toda a santa Igreja.

P. Corações ao alto.
P. Demos graças ao Senhor,
nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre
e em todo o lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso.
Pela vossa Palavra criastes
o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se

encarnado, vós nos destes o
vosso Filho como mediador.
Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir
seus passos. Ele é o caminho
que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida
que nos enche de alegria.
Por vosso Filho, reunis em
uma só família os homens e
as mulheres, criados para a
glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e
marcados com o selo do vosso
Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos
à multidão dos Anjos e dos
Santos, cantando (dizendo)
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus do
universo! / O céu e a terra proclamam a
vossa glória. / Hosana nas alturas! / Bendito
o que vem em nome do Senhor! / Hosana
nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo
e digno de louvor, ó Deus,
que amais os seres humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós,

quando nos reunimos por
seu amor. Como outrora aos
discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para
nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai
de bondade, que envieis o
vosso Espírito Santo para
santificar estes dons do pão
e do vinho, a fim de que se
tornem para nós o Corpo e
= o Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!

P. Na véspera de sua paixão,
durante a última Ceia, ele
tomou o pão, 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.
Do mesmo modo, ao fim da
ceia, ele, tomando o cálice
em suas mãos, deu graças

novamente e o entregou 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.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando, pois, ó Pai
Santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela paixão e morte de
cruz fizestes entrar na glória
da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a
obra do vosso amor até que
ele venha, e vos oferecemos o
pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para
a oferta da vossa Igreja. Nela
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos

foi entregue. E concedei que,
pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados,
agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso
Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo
Espírito e concedei que nos
tornemos semelhantes à
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em
comunhão com o nosso Papa
N. e o nosso Bispo N., com
todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só corpo!

P. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos
tempos e empenhem-se, de
verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e
disponíveis para todos, para
que possamos partilhar as

dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar
juntos no caminho do vosso
reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!

P. Lembrai-vos dos nossos
irmãos e irmãs (N. e N.),
que adormeceram na paz
do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós
conhecestes: acolhei-os na
luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição,
a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

P. Concedei-nos ainda, no
fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à
morada eterna, onde viveremos para sempre convosco.
E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, seu esposo,
com os Apóstolos e Mártires,
(com S. N.: santo do dia ou
patrono) e todos os Santos,
vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso

Filho. 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.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão

P. Rezemos com amor e
confiança, a oração que o
Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Foi com eterno amor que Eu, o teu
Senhor, te escolhi, chamei à vida! / E te sustento assim, no mesmo amor sem fim: / dou-te
a minha vida, escondida neste pão, / pra que
vás, também, fazer o bem, ser comunhão!
1. Por ti chamado, para ser mais, / eu quero,
lado a lado, viver da tua paz!
2. Livre te sigo, ó meu Senhor; / serei assim,
contigo, mais vida, pão de amor!
3. Canto a alegria da vocação: / te sirvo a cada
dia, no outro, meu irmão!
4. Feliz procuro a tua luz, / pois, mesmo no
escuro, tua graça me conduz!
5. Longo é o caminho que leva aos céus: / Tu
és, no pão e vinho, sustento aos passos meus!
6. Na tua entrega, plena e total: / meu ser que
um sim carrega de vida radical!
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 103,13-15)

23. Bênção Final e Despedida

Com vossos frutos saciais a terra inteira: fazeis a
terra produzir o nosso pão e o vinho que alegra
o coração.

P. O Senhor esteja convosco.

20. Canto de Ação de Graças

T. Ele está no meio de nós.

REFRÃO: 300 anos de devoção a Maria, /
300 anos de oração com Maria, / 300 anos
de adoração a Jesus, / nestas colinas de Aparecida.

P. Deus vos abençoe e vos

1. Solidários no Sacrário, / missionários queremos ser. / Pequenina, restaurada, / a sua
Imagem nos ensinou / a ser um povo que não
sabe esmorecer. / E se acaso for ferido, oprimido e esmagado, / esquecido e machucado,
/ outra vez reencontrado, / nosso povo saberá
renascer.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, fazei
agir plenamente em nós o
sacramento do vosso amor, e
transformai-nos de tal modo
pela vossa graça, que em tudo
possamos agradar-vos. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. Ao celebrarmos hoje o Dia Nacional do Catequista, somos convidados a não somente lembrar
daqueles que nos introduziram na fé e rezar por
eles, mas também fazer despertar a disponibilidade para anunciar a Boa Nova. Sejamos catequistas.
Motivemos o surgimento de novos catequistas.

guarde.
T. Amém.

P. Ele vos mostre a sua face

e se compadeça de vós.
T. Amém.

P. Volte para vós o seu olhar

e vos dê a sua paz.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-

-poderoso, Pai e Filho = e
Espírito Santo.
T. Amém.

P. Glorificai o Senhor com

vossa vida; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

