
       

 

CELEBRAR EM CASA 

NOVENA DE SÃO PEDRO 

 

Com São Pedro, formamos a comunidade  

dos batizados e enviados 

2º dia – Domingo, 21 de junho de 2020 

 

Profissão de fé em Cristo 

- Sinal da cruz. 

- Leitura Bíblica: Mt 16,13-17 

“Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, 

perguntou aos discípulos: ‘Quem dizem os homens ser o 

Filho do Homem?’ Disseram: ‘Uns afirmam que é João 

Batista, outros que é Elias, outros, ainda, que é Jeremias ou 

um dos profetas”. Então lhes perguntou: ‘E vós, quem dizeis 

que eu sou?’ Simão Pedro, respondendo, disse: ‘Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo’. Jesus respondeu-lhe: ‘Bem-

aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a 

carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai 

que está nos céus.”  

- Em diálogo com seus discípulos, Jesus os questiona sobre 

a sua identidade: “Quem dizem que eu sou? E vós, quem 

dizeis que eu sou?”. Nesta passagem, nos fica claro que 

uma coisa é seguir a opinião corrente e parcial. Outra coisa 

é fazer a experiência pessoal com o Senhor, como Pedro 



que, em uma revelação do próprio Deus, responde “Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo”.  

- Missão: Batizados e enviados a professar nossa fé com 

atos concretos em uma sociedade que ainda desconhece a 

Jesus como o Filho do Deus vivo. 

Música: Tu és minha vida outro Deus não há / Tu és minha 
estrada a minha verdade / Em Tua palavra eu caminharei / 
Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres / Já não sentirei 
temor, pois estás aqui / Tu estás no meio de nós. 

Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria / Filho eterno e santo, 
homem como nós / Tu morreste por amor, vivo estás em nós / 
Unidade Trina com o Espírito e o Pai / E um dia, eu bem sei, Tu 
retornarás / E abrirás o Reino do Céus. 

 

- Orações espontâneas, Pai Nosso, Ave-Maria, Glória. 

 

Oração a São Pedro: Ó glorioso São Pedro, Príncipe dos 

Apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o 

fundamento da sua Igreja, entregou as chaves do Reino dos 

Céus e constituiu pastor universal de todos os fiéis, queremos 

ser sempre vossos devotos. Confiantes na Palavra do Senhor 

que vos disse: “Tudo que ligares na terra será ligado nos céus” 

e no encargo que vos deu de confirmar os irmãos na fé, 

concedei-nos a graça de, diante da diversidade das opiniões dos 

homens, saber como vós professar com firmeza nossa fé em 

Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele amor a Jesus que 

por três vezes, proclamastes após a ressurreição. Dai-nos que, 

fiéis aos ensinamentos do evangelho, permaneçamos unidos ao 

rebanho do Senhor, confiado à vossa guarda, e no amor do 

Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, 

após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à 

Igreja triunfante no céu. Amém! 

 


