
   FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO - Mateus 16, 13-23 

EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

CURTA O VÍDEO: FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO  

NA FESTA DE SÃO PEDRO 

https://www.youtube.com/watch?v=VNRwCrNVBKM&feature=youtu.be,  

 
No mês de junho celebram-se alguns dos santos mais queridos da devoção popular: 

Santo Antônio, São João Batista, São Pedro. São festas marcadas por elementos de 

sabor folclórico, como as fogueiras, as quadrilhas, as comidas típicas: as festas juninas.  

                                                                                                                        
A Igreja olha tudo isso com maternal compreensão, dentro daquela linha pedagógica 

ensinada por Jesus: não apagar a mecha que ainda está fumegando, nem quebrar o 

caniço que está apenas rachado (cfr. Mt 12,20). Ela sabe que por debaixo dessas 

https://www.youtube.com/watch?v=VNRwCrNVBKM&feature=youtu.be


manifestações menos "canônicas" há sempre implícito algum traço de fé. E os santos 

festejados acabam sendo uma espécie de padrinhos da fé, que levam o povo à Igreja nos 

dias de suas festas.  

 
Mas evidentemente a Igreja espera e deseja resgatar cada vez mais o verdadeiro 

valor dessas festas, para que apresentem aos fiéis o sentido da vida desses santos na 

caminhada do Povo de Deus. Agora, por exemplo, estamos celebrando São Pedro - 

transferido de 29 de junho.  

 
Na verdade, a festa é de São Pedro e São Paulo, os dois apóstolos que estão nas 

raízes da Igreja de Roma e do mundo, como está anunciado no cântico de sua festa, 

lembrando o martírio dos dois, na perseguição de Nero: “Roma feliz, tornada cor de 

púrpura - destes heróis no sangue tão fecundo". Mas, por motivos óbvios, prevalece 

nesta data a homenagem a S. Pedro, ficando S. Paulo para ser mais festejado no dia de 

sua conversão, que é 25 de janeiro.  



 
Hoje festejamos, então, São Pedro. Aquele que Jesus constituiu chefe visível da 

Igreja na terra, quando lhe disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha 

Igreja" (Mt 16, 18); e a quem confiou a guarda universal do rebanho, na aparição à beira 

do lago de Tiberíades, depois da Ressurreição: "Apascenta as minhas ovelhas 

...apascenta os meus cordeiros" (Jo 21,15-16). E é importante conferir no Evangelho e 

nos Atos dos Apóstolos a indiscutível posição primacial de Pedro entre os Apóstolos. 

Como - só para dar um exemplo - quando ele convocou a comunidade para escolher um 

apóstolo que ocupasse o lugar de Judas, o traidor.  

 
E, na festa de São Pedro, a Igreja espontaneamente volta seu olhar para o Papa, o 

sucessor de Pedro no governo da Igreja. E é uma porfia de orações, "para que o Senhor 

o conserve, lhe dê longa vida, e o faça feliz na terra, e jamais permita que as forças 

inimigas prevaleçam contra ele". E é uma tomada de consciência sobre o sentido da 

autoridade do Papa na Igreja.  



 
Começa pela figura da "pedra", de que se serviu Jesus, mudando até o nome de 

“Simão" para "Cefas", palavra hebraica que significa "pedra" , possibilitando o jogo de 

palavras na fórmula da promessa do primado, que em nossas línguas ocidentais encontra 

similar em francês, onde "Pierre" é Pedro, e "pierre" é pedra.  

 
Pedra é sinônimo de unidade e de firmeza. A autoridade do Papa é como um 

robusto bloco de granito, que simboliza a firmeza e a unidade da Igreja; e que dá aos 

fiéis uma profunda sensação de segurança, em face das investidas do erro e da 

violência. O Papa João Paulo gosta de usar a expressão consagrada pelo Vaticano II: 

"(Cristo) propôs aos demais apóstolos o bem-aventurado Pedro, e nele instituiu o 

perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade de fé e comunhão (L G 18/41 a).  

 
Essas duas palavras - fé e comunhão - foram sabiamente escolhidas para definir a 

natureza da autoridade do Papa. Ela é uma autoridade de fé. Para que se conserve na 

Igreja sem confusão nem dubiedades a pureza da doutrina que Jesus nos ensinou. É a 

autoridade de magistério que o Papa exerce na Igreja. Para nossa total confiança. Jesus 



dissera a Pedro: "Eu roguei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. E tu, por tua vez, 

confirma teus irmãos na fé" (Lc 22,32).  

 
Sua palavra é para nós sinal da verdade. Mesmo fora dos casos em que ele declare 

estar praticando um ato definitivo de pastor e mestre supremo da Igreja - caso em que 

ele goza pessoalmente da infalibilidade que Cristo prometeu a sua Igreja - sua palavra é 

sempre luz que guia o Povo de Deus pelo caminho da verdade.  

 
E a sua é uma autoridade de comunhão. Que une a Igreja como uma grande família. 

O Papa é o Vigário do amor pastoral de Cristo. Cristo lhe confiou o seu rebanho. E, antes 

desse gesto de entrega de tão grande poder, quis ouvir a declaração de Pedro: "Senhor, 

tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo" (Jo 21,29). E nossa obediência ao Papa é uma 

obediência de filhos. Uma obediência de amor. Não a subserviência de bajuladores. Nem 

mesmo a obediência fria de meros observadores de leis. É a entrega nas mãos da 

paternidade universal do Santo Padre.  

 
Leituras para a festa de São Pedro e São Paulo - Ano A:  

1a) At 12, 1-11  

2a) 2Tim 4,6-8.17-18  

3a) Mt 16,13-19  

TOMAR A CRUZ COM CRISTO 



EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

TOMAR A CRUZ A CRUZ COM CRISTO 

HOMILIA PARA O XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 
Os que crescemos na escola de Jesus vamo-nos acostumando cada vez mais a ter os 

critérios que Ele nos ensinou, bem diferentes dos critérios do mundo.  

 

Aprendemos, por exemplo, que é preciso amar mais a Cristo do que aos próprios pais, 

pois Ele está acima de qualquer amor terreno, por nobre e digno que seja.  

Foi o que fez - se quisermos lembrar um santo do calendário destes dias - o jovem 

príncipe da família dos marqueses Gonzaga, de Castiglione, que deixou os pais, o castelo, 

a herança e o título de nobreza, para se fazer religioso da Companhia de Jesus: São 



Luís Gonzaga. Aprendemos que é preciso saber renunciar ao conforto, para buscar os 

bens maiores do espírito, para socorrer os que precisam de ajuda, para realizar o 

grande programa de Jesus: Não vim para ser servido, mas para servir ( cfr. Mt 20,28). 

Vivemos num mundo em que a preocupação dominante é o bem-estar, o conforto, o 

desfrutar todas as regalias que o progresso nos oferece, e ninguém se sacrificar pelo 

bem-estar dos outros.  

E aprendemos principalmente que para alguém seguir a Jesus, isto é, para ser seu 

discípulo de verdade, é preciso estar disposto a carregar a cruz: "Aquele que não toma 

sua cruz e não me segue, não é digno de mim" (Ibid. 10,38). Não sei se todos percebem 

que essa expressão "carregar a cruz" se tornou proverbial desde quando Jesus a usou, 

tomando como ponto de referência sua própria condenação à morte de cruz. A 

expressão não vem do Antigo Testamento, porque nem existia no povo hebreu o suplício 

da cruz. Foram os romanos que lá introduziram esse terrível gênero de morte, ao qual 

foi submetido o Divino Salvador, consagrando-o para sempre com seu sangue, e 

transformando o ignominioso patíbulo em símbolo do triunfo do amor.  

Hoje a cruz está em toda parte. Nas igrejas e nos objetos de culto, nas escolas, nos 

tribunais, em pontos característicos da paisagem das montanhas, e até sobre os túmulos 

dos cristãos.  

Muitos a trazem sobre o peito, como sinal de fé, com o risco até de algumas pessoas a 

transformarem em objeto de vaidade, quando a cruz é de matéria preciosa. Mas não nos 



preocupemos, nem condenemos. No fundo, a mensagem escondida na pequena jóia um dia 

há de falar ao coração. Como uma semente que um dia há de germinar.  

 
A cruz que todos temos de carregar no caminho de nossa vida, como Cristo 

carregou a sua no caminho do Calvário, pode ser das mais variadas formas. Será uma 

enfermidade, será um contratempo em nossos planos, será uma companhia desagradável 

que temos às vezes de suportar.  

 
Será o peso do próprio trabalho em casa ou fora de casa. O cuidado de uma mãe 

de família cuidando de seu lar, o de uma enfermeira cuidando de seus doentes; de um 

operário da indústria, da lavoura, ou dos mil serviços exigidos pelo bem da comunidade; 

de um mestre empenhado na séria tarefa de ensinar a uma classe de jovens. E se 

poderia falar do trabalho de dirigir uma empresa ou um setor do governo. Em tudo há 

sempre uma cruz que será preciso suportar. E eu preferiria substituir essa palavra 

"suportar" pela palavra "abraçar".  

 
E preciso abraçara cruz. E tomá-la em nossos braços com a mesma disposição de 

amor com que Cristo tomou a sua para a salvação do mundo. E podemos ter certeza de 

que a cruz se nos tornará mais leve, se a soubermos carregar, não arrastando 



pesadamente entre reclamações e maldições, mas sabendo fazer dela uma oferenda 

generosa de nossas forças para o bem da comunidade. Seria muito melhor o mundo, se 

houvesse menos gente reclamando da sorte, e mais corações abertos para a grandeza do 

sacrifício.  

 
Uma graciosa lenda conta que, ao se instalar em Roma a violenta perseguição de 

Nero contra os cristãos, o apóstolo Pedro, que era o chefe da nascente comunidade, 

teve medo. E decidiu fugir de Roma. E já ia numa boa altura da Via Ápia, quando lhe 

apareceu o próprio Cristo, caminhando no sentido da cidade. Pedro, entre alegre e 

perplexo, perguntou: "Para onde vais, Senhor?" - em latim: "Quo vadis, Domine?". Jesus 

respondeu: Vou para Roma, para ser de novo crucificado por ti. Pedro, humilhado e 

envergonhado, tomou o caminho de volta para a Cidade Eterna, onde morreu mártir de 

Cristo. Uma pequenina igreja à beira da Via Ápia perpetua a lembrança da lenda. E o 

romancista polonês Henrique Sienkiewicz construiu sobre ela seu belo romance "Quo 

Vadis?"  

Talvez a lição da lenda possa valer para todos os cristãos!  

 
Leituras do XIII Domingo do Tempo Comum - Ano A:  

1a)2Rs4,8-11.14-16a  

2a)Rom6,3-4.8-11  

3a)Mt10,37-42  

 

VIAJAR NÃO É DESPEZA, MAS INVESTIMENTO, PORQUE VOCE ADQUIRE 

CULTURA NA PRÁTICA E NA TEORIA... 



EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 
São Pedro e São Paulo 

1) Oração 

 

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vosso filhos que vos 

imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para eles a vossa 

criação, e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Mateus 16, 13-23) 

Chegando ao território de Cesaréia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No 

dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista; 

outros, Elias; outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós quem dizeis 



que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo! Jesus então 

lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te 

revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta 

pedra edificarei a minha Igreja; as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te 

darei as chaves do Reino dos céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e 

tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.  

 
3) Reflexão Mateus 16,13-19 

* Estamos na parte narrativa entre o Sermão das Parábolas (Mt 13) e o Sermão da 

Comunidade (Mt 18). Nestas partes narrativas que ligam entre si os cinco Sermões, 

Mateus costuma seguir a sequência do Evangelho de Marcos. De vez em quando, ele cita 

outras informações, também conhecidas por Lucas. E aqui e acolá, ele traz textos que só 

aparecem no evangelho de Mateus, como é o caso da conversa entre Jesus e Pedro do 

evangelho de hoje. Este texto recebe interpretações diversas e até opostas nas várias 

igrejas cristãs. 

 
* Naquele tempo, as comunidades cultivavam uma ligação afetiva muito forte com as 

lideranças que tinham dado origem à comunidade. Por exemplo, as comunidades de 

Antioquia na Síria cultivavam a sua ligação com a pessoa de Pedro. As da Grécia, com a 

pessoa de Paulo. Algumas comunidades da Ásia, com a pessoa do Discípulo Amado e 

outras com a pessoa de João do Apocalipse. Uma identificação com estes líderes da sua 

origem ajudava as comunidades a cultivar melhor a sua identidade e espiritualidade. Mas 

também podia ser motivo de briga, como no caso da comunidade de Corinto (1 Cor 1,11-

12). 



 
* Mateus 16,13-16: As opiniões do povo e dos discípulos a respeito de Jesus. Jesus faz 

um levantamento da opinião do povo a respeito da sua pessoa, o Filho do Homem. As 

respostas são variadas: João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Quando 

Jesus pergunta pela opinião dos discípulos, Pedro se torna porta-voz e diz: “Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo!” A resposta não é nova. Anteriormente, os discípulos já 

tinham dito a mesma coisa (Mt 14,33). No Evangelho de João, a mesma profissão de fé é 

feita por Marta (Jo 11,27). Ela significa que em Jesus se realizam as profecias do 

Antigo Testamento. 

 
* Mateus 16,17: A resposta de Jesus a Pedro: "Feliz você, Pedro!" Jesus proclama Pedro 

“Feliz!”, porque recebeu uma revelação do Pai. Aqui também a resposta de Jesus não é 

nova. Anteriormente, Jesus tinha louvado o Pai por ele ter revelado o Filho aos pequenos 

e não aos sábios (Mt 11,25-27) e tinha feito a mesma proclamação de felicidade aos 

discípulos por estarem vendo e ouvindo coisas novas que, antes deles, ninguém conhecia 

nem tinha ouvido falar (Mt 13,16). 

 
* Mateus 16,18-20: As atribuições de Pedro: Ser pedra e tomar conta das chaves do 

Reino. 



1. Ser Pedra: Pedro deve ser pedra, isto é, deve ser fundamento firme para a igreja a 

ponto de ela poder resistir contra as portas do inferno.  

Com estas palavras de Jesus a Pedro, Mateus anima as comunidades perseguidas da 

Síria e da Palestina que viam em Pedro a liderança marcante da sua origem. Apesar de 

fraca e perseguida, a comunidade tem fundamento firme, garantido pela palavra de 

Jesus. A função de ser pedra como fundamento da fé evoca a palavra de Deus ao povo 

no exílio: “Vocês que buscam a Deus e procuram a justiça, olhem para a rocha (pedra) de 

onde foram talhados, olhem para a pedreira de onde foram extraídos. Olhem para 

Abraão seu pai e para Sara sua mãe. Quando os chamei, eles eram um só, mas se 

multiplicaram por causa da minha bênção”. (Is 51,1-2). Indica que em Pedro existe um 

novo começo do povo de Deus. 

 
2. As chaves do Reino: Pedro recebe as chaves do Reino. O mesmo poder de ligar e 

desligar é dado também às comunidades (Mt 18,18) e aos outros discípulos (Jo 20,23). 

Um dos pontos em que o evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação e o perdão. 

É uma das tarefas mais importantes dos coordenadores e coordenadoras das 

comunidades. Imitando Pedro, devem ligar e desligar, isto é, fazer com que haja 

reconciliação, aceitação mútua, construção da fraternidade, até setenta vezes sete (Mt 

18,22). 



 
4) Para um confronto pessoal 

1. Quais as opiniões que na nossa comunidade existem sobre Jesus? Estas diferenças na 

maneira de viver e expressar a fé enriquecem a comunidade ou prejudicam a caminhada? 

2. Que tipo de pedra é a nossa comunidade? Qual a missão que resulta disso para nós? 

 
5) Oração final 

Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De 

vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso santo Espírito. (Sl 50, 12-13) 

 
 
 
 
 



EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXOES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

XIII Domingo do Tempo Comum -ANO A 

 
 

Primeira Leitura: Atos dos Apóstolos 3, 1-10 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos - Naqueles dias, 1Pedro e João subiam ao 
templo para a oração da hora de noa. 2Nisto levavam um homem que era coxo 
de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, 
para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. 3Quando ele viu que 
Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. 4Pedro fitou 



nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. 5Ele os olhou com 
atenção esperando receber deles alguma coisa. 6Pedro, porém, disse: Não 
tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou: em nome de Jesus 
Cristo Nazareno, levanta-te e anda! 7E tomando-o pela mão direita, levantou-o. 
Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de 
pé e andava. 8Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a 
Deus. 9Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. 10Reconheceram ser o mesmo 
coxo que se sentava para mendigar à porta Formosa do templo, e encheram-se 
de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. - Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial(18 A) 

REFRÃO: De todos os temores me livrou o Senhor Deus. 
 
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,/ seu louvor estará sempre em 
minha boca./ Minha alma se gloria no Senhor;/ que ouçam os humildes e se 
alegrem! -R. 
 
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus,/ exaltemos todos juntos o seu nome!/ 
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu,/ e de todos os temores me livrou. 
-R. 
 
3. Contemplai a sua face e alegrai-vos,/ e vosso rosto não se cubra de 
vergonha!/ Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido,/ e o Senhor o libertou de 
toda angústia. -R. 
 
4. O anjo do Senhor vem acampar/ ao redor dos que o temem, e os salva./ 
Provai e vede quão suave é o Senhor!/ Feliz o homem que tem nele o seu 



refúgio! -R. 

 

Segunda Leitura: Gálatas 1, 11-20  

Leitura da carta de são Paulo aos Gálatas - Irmãos, 11Asseguro-vos, irmãos, 
que o Evangelho pregado por mim não tem nada de humano. 12Não o recebi 
nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. 
13Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que 
excesso perseguia a Igreja de Deus e a assolava; 14avantajava-me no judaísmo 
a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das 
tradições de meus pais. 15Mas, quando aprouve àquele que me reservou desde 
o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, 16para revelar seu Filho em 
minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, 
imediatamente, sem consultar a ninguém, 17sem ir a Jerusalém para ver os que 
eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia; de lá regressei a Damasco. 
18Três anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 
quinze dias. 19Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão 
do Senhor. 20Isto que vos escrevo - Deus me é testemunha-,não o estou 
inventando.-PalavradoSenhor.                           

 

 



 

Evangelho: João 21, 15-19 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João - Naquele tempo, 
15Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, 
amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te 
amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. 16Perguntou-lhe outra vez: 
Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te 
amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. 17Perguntou-lhe pela 
terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe 
perguntou pela terceira vez: Amas-me?, e respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, 
tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. 18Em 
verdade, em verdade te digo: quando eras mais moço, cingias-te e andavas 
aonde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te 
cingirá e te levará para onde não queres. 19Por estas palavras, ele indicava o 
gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter 
falado, acrescentou: Segue-me! - Palavra da salvação 

 

Solenidade de São Pedro e São Paulo, dia do Papa -  

 Solenidade de São Pedro e São Paulo, celebrada desde tempos remotíssimos, 
ensina-nos que a Igreja, na qual cremos, está alicerçada sobre o fundamento 
dos apóstolos, consoante as palavras do próprio Cristo: “Quem vos ouve, a 



mim ouve”. Sim, a fé que hoje professamos, depois de dois mil anos, é a 
mesma professada pelos apóstolos escolhidos e enviados por Cristo. O Espírito 
atua na Igreja de modo a torná-la, sob a proteção dos mesmos apóstolos 
colocados à sua frente e conduzida pelos seus legítimos sucessores, depositária 
e fiel mensageira do Evangelho da Vida. 

 

Pedro e Paulo, cada qual a seu modo, contribuíram eficazmente para edificar a 
Casa de Deus neste mundo como sinal da Morada Eterna que nos é prometida 
em Cristo. Pedro, escolhido por Jesus para ser o chefe dos apóstolos e de toda 
a Igreja, soube apascentar as ovelhas e os cordeiros que lhe foram confiados, 
confirmando-lhes a fé com o derramamento do próprio sangue. Paulo, 
agraciado com o dom da verdadeira conversão ao Evangelho, tornou-se, por 
disposição mesma do Senhor, o grande apóstolo dos gentios e o incomparável 
defensor da gratuidade da salvação, vindo, à semelhança de Pedro, a derramar 
o seu sangue como supremo testemunho da fé que tão zelosamente anunciava 
com muitas renúncias e provações. 

 

Ao celebrarmos os dois insignes apóstolos, lembramo-nos naturalmente do 
Papa, a quem cabe, em primeiro lugar, guardar, defender, anunciar e 
testemunhar a fé que herdamos de Pedro e Paulo. Bento XVI é hoje o grande 
apóstolo do Evangelho que nos dá a Vida verdadeira. Como sucessor de Pedro 
e herdeiro de seu carisma-ministério, preside hoje à caridade, apascentando 
com zelo os fiéis que lhe são confiados. Mas é também chamado, a exemplo de 
Paulo, a desgastar-se de todos os modos, a fim de que a Palavra de Deus atinja 
os corações e, assim, o mundo se renove na esperança que vem da firmeza de 
Deus.                                                                                         



Bento XVI tem desempenhado muito bem seu ofício de propagador da fé e da 
beleza da salvação. Notáveis são suas palavras e ensinamentos, carregados de 
profundo significado e sabedoria, dirigidos para um mundo aparentemente mais 
distante de Cristo e da sua Igreja. Os ensinamentos do Papa são capazes de 
interpelar as consciências e fazê-las pensar, e a Igreja, sem dúvida, tem sido 
levada, com Bento XVI, a aprofundar-se no conhecimento de suas raízes. 

Que São Pedro e São Paulo intercedam sempre pela Igreja que lhes custou o 
sangue, proteja o Santo Padre Bento XVI e alcancem para todos nós a graça de 
sermos discípulos missionários de Jesus Cristo na aurora do século XXI! 

 
  


