CELEBRAR EM CASA
NOVENA DE SÃO PEDRO
Com São Pedro, formamos a comunidade
dos batizados e enviados
7º dia – Sexta-feira, 26 de junho de 2020
Pedro exorta à fidelidade ao projeto do Reino e
que Cristo é a causa de toda esperança
- Sinal da cruz.
- Leitura Bíblica: 1Pd 3,13-18
“E quem vos há de fazer mal, se sois zelosos do bem?
Mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados
sois! Não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis
conturbados; antes, santificai a Cristo, o Senhor, em
vossos corações, estando sempre prontos a dar
razão da vossa esperança a todo aquele que vo-la
pede; fazei-o, porém, com mansidão e respeito,
conservando a vossa boa consciência, para que, se
em alguma coisa sois difamados, sejam confundidos
aqueles que ultrajam o vosso bom comportamento

em Cristo, pois será melhor que sofrais – se esta é a
vontade de Deus – por praticardes o bem do que
praticando o mal.”
- Pedro exorta os cristãos à fidelidade ao projeto do
Reino e sobre como devem se comportar diante das
perseguições e desafios deste mundo. Ele diz que a
vida de santidade é a arma mais poderosa para
vencer os obstáculos. Somente uma entrega total a
Cristo nos leva a imitá-lo na mansidão, no respeito e
na não violência diante das potências do mal.

- Missão: Batizados e enviados a apresentarmos
corajosamente as razões pelas quais cultivamos a
esperança e lutamos por um mundo melhor.

Música: Cristo, quero ser instrumento / de Tua Paz e
do Teu infinito amor / Onde houver ódio e rancor / que
eu leve a concórdia, que eu leve o amor.
Onde há ofensa que dói / Que eu leve o perdão / Onde
houver a discórdia / Que eu leve a união e Tua paz.
- 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!

