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  Saudação

D: No úl�mo domingo deste mês de junho, a Igreja celebra a Festa dos Apóstolos São Pedro e São 
Paulo e a Igreja reza pelo papa. Por isso, aqui em casa, também vamos rezar hoje na intenção do papa 
Francisco para que seja forte na fé e conduza com fidelidade e san�dade o grande rebanho que Deus 
lhe confiou.

T: Em nome do Pai...

D: Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam 
conosco.

T: Amém, Senhor!

D: Oremos:

T: Deus, Pai de Misericórdia, concedei os auxílios necessários ao vosso servo, o Papa Francisco, a 
quem quisestes colocar à frente da vossa Igreja como pastor e guia. Amém!

  Escuta da Palavra

D: No domingo em que a Igreja celebra o Dia do Papa, no Evangelho proclamado nas celebrações, há 
uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. A pergunta é: “quem vocês dizem que eu sou”? A 
missão que Jesus confiou a Pedro foi decorrente da resposta dada. Vamos ler, na Bíblia, este texto.



L: (Lê Mateus 16, 13-19)

§ Para refle�r:

- A resposta que o apóstolo Pedro deu a Jesus brotou de sua fé verdadeira. Jesus definiu 

esta fé como pedra, fundamento da Igreja. Entregou-lhe, então, as chaves para abrir as 
portas e acolher, para transmi�r os ensinamentos sagrados com sabedoria, para 
perdoar e religar. De que forma também nós podemos contribuir com esta missão 
confiada por Jesus?

  Em Oração

D: O papa é o sucessor do Apóstolo São Pedro, que recebeu de Jesus a missão de governar a Igreja com 
espírito acolhedor, com sabedoria e coração misericordioso.

L1: Tem, por isso, o papa, a missão de ajudar os fiéis a seguirem o caminho da salvação, sem 
trilharem as sendas da desordem, da indiferença, das maldades.

T: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.

L2: O papa também tem a missão de ajudar as pessoas a viverem, neste mundo, uma vida feliz. Por 
isso sua grande preocupação com os pobres, com as pessoas idosas, com as ví�mas das injus�ças, 
com o cuidado da Casa Comum.

T: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.

L1: Sua missão também é manter a Unidade da Igreja. Ele é a rocha da unidade. É o primeiro defensor 
da “sã doutrina da fé”. 

T: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.

D: Rezemos a Deus para que dê ao Papa Francisco sabedoria para conduzir a Igreja segundo o 
Evangelho e para que tenha coragem para lidar com os desafios do mundo atual.

T: Deus de Bondade, abençoai o Papa e toda a Igreja. Pai Nosso...

D: Rezemos a Deus para que conceda sempre ao nosso Papa, fortaleza nas dificuldades, suficiente 
luz nas incertezas, conforto nas horas de solidão e o�mismo em todas as circunstâncias.

T: Deus de Bondade, abençoai o Papa e toda a Igreja. Pai Nosso...

D: Rezemos a Deus para que lhe dê a simplicidade de um pai amigo e amoroso, e seu exemplo 
desperte em cada pessoa, sincero desejo de maior comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.

T: Deus de Bondade, abençoai o Papa e toda a Igreja. Pai Nosso...

  Bênção

D: Hoje, a grande dor do Papa é com as ví�mas da pandemia do coronavírus. Com o papa, 
supliquemos a ajuda de Nossa Senhora.

D: À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus.



T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

D: Ó Virgem gloriosa e bendita, livrai-nos de todos os perigos.

T: Santa Mãe, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e 
confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por vezes, 
sepultados duma maneira que fere a alma. 

D: Sustentai aqueles que estão angus�ados por terem pessoas enfermas de quem não se podem 
aproximar, para impedir o contágio. 

T: Santa Mãe, infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências 
sobre a economia e o trabalho.

D: Alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de 
esperança e paz. 

T: Santa Mãe, consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos e filhas atribulados e 
intercedei junto a Deus para que intervenha com a sua mão omnipotente para nos libertar desta 
terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal.

D: Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de 
esperança, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.

T: Amém.

D: Que Deus derrame sobre nós e o sobre o mundo inteiro a sua divina bênção:

T: Em nome do Pai...

Canto: /: Dai-nos a bênção, / ó Mãe querida / Nossa Senhora Aparecida:/ Sob esse 
manto/ do azul do céu / Guardai-nos sempre/ no amor de Deus (2x).


