
      

 

CELEBRAR EM CASA 

NOVENA DE SÃO PEDRO 

 

Com São Pedro, formamos a comunidade  

dos batizados e enviados 

5º dia – Quarta-feira, 24 de junho de 2020 

 

Pedro, pastor da Igreja pelo seu amor a Cristo 

- Sinal da cruz. 

- Leitura Bíblica: Jo 21,15-17 

“Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: ‘Simão, 

filho de João, tu me amas mais do que estes?’ Ele lhe 

respondeu: ‘Sim, Senhor, tu sabes que te amo’. Jesus lhe 

disse: ‘Apascenta os meus cordeiros’. Uma segunda vez lhe 

disse: ‘Simão, filho de João, tu me amas?’ – ‘Sim, Senhor’, 

disse ele, ‘tu sabes que te amo’. Disse-lhe Jesus: ‘Apascenta 

as minhas ovelhas’. Pela terceira vez, disse-lhe: ‘Simão, filho 

de João, tu me amas?’ Entristeceu-se Pedro porque pela 

terceira vez lhe perguntara “Tu me amas?’ e lhe disse: 

‘Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que te amo’. Jesus lhe 

disse: ‘Apascenta as minhas ovelhas’”. 

- Nesta passagem, após a ressurreição, Jesus pergunta a 

Pedro três vezes se ele o ama. Com humildade e tristeza no 

coração, Pedro conclui seu ato penitencial dizendo: “Senhor, 



tu sabes de tudo, tu sabes que te amo.” Como que perdoado 

de suas três negações no episódio da Paixão, Pedro recebe 

de Cristo, antes da Ascensão, a missão de apascentar o 

grande rebanho de Cristo.  

- Missão: Batizados e enviados a amarmos a Deus sobre 

todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos na missão 

permanente de cuidar daqueles que mais precisam de uma 

mão estendida.  

- Música: Me chamaste para caminhar na vida contigo / 
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás / Me puseste 
uma brasa no peito e uma flecha na alma / É difícil agora 
viver sem lembrar-me de ti. 

Te amarei Senhor, te amarei Senhor / Eu só encontro a paz 
e a alegria bem perto de ti. (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! 


