
      

 

CELEBRAR EM CASA 

NOVENA DE SÃO PEDRO 

 

Com São Pedro, formamos a comunidade  

dos batizados e enviados 

4º dia – Terça-feira, 23 de junho de 2020 

 

Pedro, a rocha da Igreja de Cristo 

- Sinal da cruz. 

- Leitura Bíblica: Mt 16,18-19 

“Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei minha Igreja, e as portas do Inferno nunca 

prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos 

Céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que 

desligares na terra será desligado nos céus.” 

- Jesus confia a Pedro a missão de construir uma Igreja 

fundada em bases firmes, que seja a comunidade dos 

chamados e enviados à missão. A rocha é capaz de 

sustentar a edificação diante das tempestades. 

- Missão: Batizados e enviados a sermos Igreja em saída 

para revelar ao mundo, com fidelidade, o mistério de Cristo, 

até que no fim dos tempos ele se manifeste na plenitude de 

sua luz. 



- Música:  

Vai, meu povo, falar do meu amor, 

Sê espelho do céu para as nações, 

Nos caminhos terás o meu fulgor 

E na dor, minha paz nos corações! 

 

Igreja santa e missionária, 

Os teus caminhos eu antes palmilhei, 

Ao céu unida, e solidária, 

Mais, sempre mais, colherás o que eu plantei! 

 

- 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! 


