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FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO 

28 . VI . 2020 

 

 

 

 

 

 

“Constítues eos príncipes super omnem terram:  
mémores erunt nóminis tui, Dómine,  

in omni progénie et generatióne” 
 (Antífona do Ofertório) 

 
“Vós os estabeleceis príncipes, sobre toda a terra,  

e eles, Senhor, se lembrarão de Vosso Nome, de geração em geração.” 
 

In nomine Patris... 
Ave, Maria!... 
Nossa Senhora do Santo Rosário, rogai por nós! 

 

Caros Filhos, 

 A Festa que hoje celebramos, São Pedro e São Paulo, 

providencialmente, interpela-nos em nossa práxis católica.  

 Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja primitiva sobre a 

herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o 

evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única 
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família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a 

terra, igual veneração. 

 Pedro negou, duvidou das palavras de Nosso Senhor, ocultou a 

verdade, mas proclamou a fé. Sua morte é consequência de perseguição. Seu 

martírio é um verdadeiro hino de prova de amor ao Mestre. Achou-se indigno 

de morrer como Nosso Senhor, pedindo ele mesmo para que sua cruz fosse 

colocada de ponta-cabeça. Pedro disse que amava Cristo e comprovou este 

amor, deixando-se conduzir ao martírio. Interrogou-lhe Jesus:“?” 

– Tu me amas?. E Pedro responde: “Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que 

te amo!”. Sua missão de apascentar as ovelhas do Bom Pastor rendeu-lhe as 

chaves do céu e a primazia entre os discípulos. 

 Paulo, proativo, perseguiu os cristãos, mas logo tornou-se também 

perseguido. Mesmo em algumas pequenas celeumas com Pedro, na caridade, 

permaneceram na unidade. Anunciou e propagou a Boa-Nova da salvação por 

lugares mais longínquos e inimagináveis. Sua decapitação é também o 

testemunho que fecunda o chão com o sangue de quem perde a sua vida para 

poder ganhá-la. 

 Pedro e Paulo nos interpelam a ponto de nos constranger em nossa 

prática cristã, nos envergonharem de como somos acomodados no 

seguimento a Nosso Senhor. Basta um tempo de pandemia e impossibilidade 

de irmos à Igreja para que nossa Fé perca seu fundamento, seu élan e sua 

tenacidade. Muitos são católicos de missa de preceito. Só somos católicos se 

formos à missa? Mas o próprio Cristo diz: “Tu, porém, quando orares, entra 

no teu quarto, fecha a porta à chave e ora ao teu Pai que está em lugar 
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secreto” (Mt 6,6). Entretanto, é mais satisfatório escolher a melhor peça de 

roupa e dirigir-se à igreja, para lá e, muitas vezes, somente lá, praticar uma fé 

estéril, vazia e superficial. Saindo de lá, digo: daqui, basta voltar só no próximo 

domingo. Ah... é muito bom ser católico assim! É prático demais.  

 Quão árduas e cansativas foram as viagens de Paulo. Quão 

comprometedoras e edificantes também devem ter sido. Muitos, entretanto, 

não cruzam um simples vão da casa, para, com toda família, rezarem ante uma 

refeição, ou se dirigirem a um pequeno oratório a fim de recitarem juntos uma 

única Ave-Maria com os seus. Católicos de fachada, católicos de IBGE, 

católicos autocondenáveis ao sofrimento eterno. “Esse povo honra-Me com 

os lábios, mas o seu coração está longe de Mim” (Mt 15,8). Será que Nosso 

Senhor te diria isto, sondando o mais íntimo do teu coração? Será que isso te 

leva a refletir como estás sendo católico? 

 O tempo de afastamento da Igreja parece que também foi um 

afastamento de Deus, e, por fim, da nossa salvação. Nosso Senhor proclama o 

verdadeiro sentido dos preceitos morais e da responsabilidade do homem 

diante de Deus. Devemos correr atrás do tempo perdido, desfazendo esse 

entendimento que ficou diante de Deus. Somos imagem e semelhança de um 

Deus que é misericórdia e amor. Ele Se preocupa conosco, mas nós não 

estamos zelando por nós mesmos. Muitos estão também de ponta-cabeça 

assim como Pedro, entretanto, com uma pedra amarrada ao pescoço. 

 É hora de acordarmos de uma fé em profundo torpor e avivarmos o 

fogo do amor a Deus e à Sua Igreja. A fé é dom de Deus a ser cultivado por 

cada um nós. Precisamos nos lembrar disso a todo momento, pois nossos rins 
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devem estar cingidos. A qualquer instante, a caminhada pode nos chamar a 

colocarmo-nos no caminho de partida. É preciso estar atentos, pois não 

sabemos o dia nem a hora. 

 Assim como Pedro e Paulo, possamos também ser testemunhas de 

Nosso Senhor, professando nossa fé e propagando Sua palavra. Somos 

soldados de Cristo. Somos ovelhas, às vezes desgarradas, de um Bom Pastor, 

que vai à procura de cada uma delas. Peçamos a Maria Santíssima, nossa mãe 

querida, que nos faça fiéis seguidores de Seu Filho a caminho do festim 

celestial.  

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 
Assistente Eclesiástico para a FERR 

 


