
      

 

CELEBRAR EM CASA 

NOVENA DE SÃO PEDRO 

 

Com São Pedro, formamos a comunidade  

dos batizados e enviados 

6º dia – Quinta-feira, 25 de junho de 2020 

 

Pedro discursa em Pentecostes (At 2,14-36) 

- Sinal da cruz. 

“Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do 

meu Espírito. E farei aparecerem prodígios em cima, no 

céu, e sinais embaixo, sobre a terra” 

- Após a vinda do Espírito Santo, Pedro discursa com 

propriedade sobre a boa nova de Pentecostes e aquilo 

que seria a força da Igreja daquele momento em diante: 

o amor divino. Falar sobre o amor divino abstratamente 

todos podem falar. Mas, do amor divino que se fez carne 

em Jesus, só falam com propriedade os que o 

experimentaram na fé da Igreja.  

- Missão: Batizados e enviados a termos coragem de 

anunciar a boa nova da ressureição de Cristo presente 

no meio de nós pelo Espírito Santo.  



- Música: Quando o Espírito de Deus soprou 
O mundo inteiro se iluminou 
A esperança na terra brotou 
E o povo novo deu-se as mãos e caminhou 

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador! 
Justiça e paz hão de reinar e viva o amor! 

- 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! 

 


