
 
 
 

 

CELEBRAR EM CASA 

Domingo da profissão de fé de Pedro  

21º do Tempo Comum – 2020 

 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro sobre um 
tecido a bíblia e uma vela, convide as pessoas para se juntarem [mantendo 
a necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por 
algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a celebração com os versos 
da abertura. 

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz enquanto 
canta o primeiro verso: 

-  Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  

Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)   
- Venham adoremos, Cristo ressurgiu! (bis) 
A criação inteira, o Senhor remiu. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos. (bis) 
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis) 

 



2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Neste domingo em que recordamos a fé de Pedro, 
agradecemos pelo seu testemunho de fidelidade a Jesus até 
o fim.  
Quem preside, convida as pessoas a retomarem a semana que passou, a 
lembrar fatos e situações que manifestam o reino presente no meio de 

nós.  

3. SALMO 138[137] 

1. Eu te agradeço bem de coração,  
Eu canto a ti, Senhor, perante os anjos.  
Eu me ajoelho pra teu santuário:  
Por teu amor fiel, teu nome eu canto!  

2. Além de toda imaginação,  
Tua palavra, teu nome engrandeces,  
E quando eu grito, meu Senhor, respondes,  
Me satisfazes e me fortaleces.  

3. Todos os reis da terra te celebrem,  

Pois já ouviram os dizeres teus;  
Façam poemas sobre os teus caminhos,  
Pois é tão grande tua glória, ó Deus! 

4. Nosso Senhor é um Deus tão imenso,  
Mas é capaz de ver o pequenino,  
E já de longe avista o arrogante;  

Em minha angústia, livra do inimigo!  

5. Tua mão direita para mim estendes,  
Sempre me salva teu amor fiel.  
De tua mão a obra não desprezes,  
Glória a Deus, Mãe que une terra e céu! 

 
4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Ó Deus, força dos fracos,  
tu unes o teu povo com o laço do teu amor.  

Dá a teus filhos e filhas  
a graça de cumprir teus mandamentos  
e ter o coração fixo nas tuas promessas,  
e, assim, viver na alegria plena que Jesus Cristo, 



teu filho, veio nos trazer.  
Por ele, nós te pedimos,  
na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
5. REFRÃO – para acolher o evangelho 

Mandai o vosso Espírito Santo,  
o paráclito aos nossos corações 
e fazei-nos conhecer as Escrituras, 

as Escrituras que foram por ele inspiradas. 

6. LEITURA DO EVANGELHO – Mateus 16,13-20 
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.  
Naquele tempo: 13Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e 

ali 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.' 
7Respondendo, 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. 

7. MEDITAÇÃO  

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

O Evangelho que escutamos neste domingo, reproduz 

um diálogo entre de Jesus e os discípulos. Tudo indica 
que eles estão vivendo um momento difícil  do seu 
caminho. Jesus chama os discípulos para uma avaliação 



do caminho percorrido. A pergunta é fundamental: quem 
é Jesus? O povo o  confundem com João Batista ou com 
alguns dos profetas. Pedro confessa que vê em Jesus, 

muito mais que João Batista ou alguns dos profetas. Para 
ele, jesus é revelação definitiva e total de Deus.  

Quando escutamos este Evangelho, pensamos logo 
no papa, no bispo, no presbítero, mas esta Palavra é 
dirigida a toda pessoa que crendo em Jesus, tem a 

responsabilidade de zelar pela fé dos irmãos, mediante o 
testemunho da palavra e da vida.  

O grande desafio é anunciar o verdadeiro Jesus, o do 
Evangelho, enviado do Pai, aquele que veio para 
defender os pequenos, as mulheres, os doentes. Aquele 

que morreu por tomar partido a favor da vida, o 
Ressuscitado.  

Hoje em dia, é comum alguém falar de Jesus 
portando armas nas mãos; falar de Jesus e ficar do lado 
de pessoas comprovadamente genocidas. Pensemos na 

responsabilidade dos pais, das mães, das avós, 
catequistas das comunidades  que se dedicam a educar 
na fé  a geração nova que vem vindo.    

Em nossa oração neste domingo, escutemos de 

próprio Jesus, a pergunta que ele dirige a nós: para você, 
para vocês quem sou eu?  Que a nossa resposta sincera, 
nos recoloque na trilha do seguimento do crucificado-
ressuscitado.  
 

8. PRECES 

Com fé, apresentemos a Deus nossas súplicas e oremos: 

Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Pelas Igrejas cristãs, para que em meio às adversidades do 
tempo presente, reconheçam Jesus e dê em testemunho do 

seu evangelho. 
Ó Senhor, escuta a nossa prece. 



- Olha, Senhor, para as pessoas vacilantes na fé e que se 
sentem sozinhas em seu caminho. 
Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Ajuda-nos a fazer das turbulências da vida, uma 
oportunidade de crescimento humano e espiritual. 
Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Tem piedade de todos os que sofrem, pela doença, pela 
pobreza,  pela solidão e pelo exilio.  

Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito 
Santo. Amém. 

9. PAI NOSSO - Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu 
Espírito que ora em nós, rezemos com confiança: Pai 
nosso... 

10. ORAÇÃO 

Ó Deus, tua revelas a todos os seres  
o mistério do teu amor. Dá-nos a graça de uma fé 
verdadeira em meio às lutas da vida.  

Estende esta bênção a todos os animadores da fé nas 
comunidades, às catequistas, aos pregadores da Palavra 
para que, em nome da fé sejam defensores da vida.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  
 

11. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação nos liberte de todos os 
perigos e disponha na sua paz os nossos dias. Amém 

Abençoe-nos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

 

BÊNÇÃO À MESA 



Senhor Jesus, no deserto, vendo a multidão faminta, saciaste a 
sua fome com a partilha de cinco pães e dois peixes colocados 
à disposição de todos. Nós te agradecemos por esta mesa que 

nos reúne e por estes alimentos que recebemos de tua 
bondade, fruto do trabalho de tantas mãos, desde o plantio 
até chegar à nossa mesa. Dá aos nossos corações a alegria da 
partilha e firma-nos na comunhão contigo, que és Deus, com o 
Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.   
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