CELEBRAR EM CASA
NOVENA DE SÃO PEDRO

Com São Pedro, formamos a comunidade
dos batizados e enviados
9º dia – Domingo, 28 de junho de 2020
São Pedro, padroeiro da Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim
- Sinal da cruz.
“São Pedro Apóstolo, ó santo e glorioso Padroeiro
Dos céus muitas bênçãos, para a Diocese de
Cachoeiro.”
- São Pedro, primeiramente, foi padroeiro da Paróquia
instalada na Matriz Velha, a igreja Nosso Senhor dos
Passos, em Cachoeiro de Itapemirim. Em 1949, foi
inaugurada a nova Matriz da Paróquia São Pedro. Em
1958, com a instalação da Diocese de Cachoeiro de
Itapemirim na nova Matriz, São Pedro passou a ser o
padroeiro de nossa Diocese, e a igreja Matriz passou a
ser a Catedral.

Como nosso padroeiro, São Pedro nos ensina que
mesmo nossa humanidade, de natureza pecadora,
aproxima-nos da divindade da Santíssima Trindade, em
busca da misericórdia e da salvação, tendo sempre
como meta o trabalho para o Reino de Deus.
- Missão: Batizados e enviados a ouvirmos o chamado
de Cristo ao discipulado no trabalho de sua Igreja.

- 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. Dainos 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!

