
       

 

CELEBRAR EM CASA 

NOVENA DE SÃO PEDRO 

 

Com São Pedro, formamos a comunidade  

dos batizados e enviados 

1º dia – Sábado, 20 de junho de 2020 

 

Pedro, discípulo de Cristo 

- Sinal da cruz. 

- Leitura Bíblica: Mt 4,18-20 

“Estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois 

irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que 

lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: 

‘Segui-me e eu vos farei pescadores de homens’. Eles, 

deixando imediatamente as redes, o seguiram.”  

- Pedro estava a desempenhar seu ofício de pescador, 

juntamente com seu irmão, André, na ocasião de seu 

chamado. Ao ouvir o chamado de Cristo, Pedro abandona 

tudo e segue o Filho de Deus. O chamado dos primeiros 

discípulos é um convite a todos os que ouvem a mensagem 

de Jesus. 

- Missão: Batizados e enviados a seguir Jesus para 

lançarmos nossas redes para águas mais profundas a 

serviço do Reino de Deus. 



- Música: Quero ouvir teu apelo, Senhor / Ao teu chamado 

de amor responder / Na alegria te quero servir / e anunciar o 

teu Reino de amor. 

E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor / pois disponível 

estou / para seguir-te, Senhor. (bis) 

 

- 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! 

 


