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11530. Evangelho de domingo - Solenidade de Ss. Pedro e Paulo (02-07-2017) - At 12, 1-11; Sl 33; 2Tm
4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19 (Tu és Pedro) - Jesus foi para os lados de Cesaréia de Filipe e perguntou aos
discípulos: "Quem dizem os homens que é o Filho do homem?" Responderam-lhe: "Uns dizem que é
João Batista; outros, Elias; outros, Jeremias ou algum dos profetas". "E vós", perguntou-lhes, "quem
dizeis que eu sou?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo".
E Jesus respondeu-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o
sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ora, também eu te digo: - Tu és Pedro e sobre
esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as
chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra ficará ligado nos céus e o que desligares na terra ficará
desligado nos céus".
Recadinho: - Que importância tem Jesus em sua vida? - Como você encara o papel da hierarquia da
Igreja? - Você se sente feliz por poder servir a nível de Igreja? Como serve? - Tem facilidades para
buscar maior instrução religiosa? Que meios emprega? - Sente que no contexto de sua comunidade
vive-se a união?
11531. Óbolo de S. Pedro... - Nesta festa de S. Pedro e S. Paulo, em todas as igrejas e oratórios, mesmo
dos mosteiros, conventos e colégios, comemora-se o "dia do Papa" com pregações e orações e também
com ofertas recolhidas em todo o mundo católico para o "'Óbolo de S. Pedro". Trata-se de um gesto
que se reveste de valor não apenas prático, mas também profundamente simbólico enquanto sinal de
comunhão com o Papa e de atenção às necessidades dos irmãos.
"A Igreja nunca poderá ser dispensada da prática da caridade como, aliás, nunca haverá uma situação
onde não seja precisa a caridade de cada um dos indivíduos cristãos, pois o ser humano, além da justiça,
tem e terá sempre necessidade do amor!" O programa do cristão, o programa do bom Samaritano, o
programa de Jesus, é "um coração que vê!" Este coração vê onde há necessidade de amor, e atua!"
(Papa Bento XVI, em sua Encíclica Deus é Amor", n.º 29-31).
"Conheceis as crescentes necessidades do apostolado, as carências das Comunidades eclesiais,
especialmente em terras de missão, os pedidos de ajuda que chegam de populações, indivíduos e
famílias que vivem em precárias condições!
O Óbolo constitui uma verdadeira e particular participação na ação evangelizadora, especialmente se
consideram o sentido e a importância de partilhar! (Papa João Paulo II, em 28 de fevereiro de 2003).
As ofertas que os fiéis dão ao Papa destinam-se a obras eclesiais, a iniciativas humanitárias e de
promoção social, e também para a sustentação das atividades do Vaticano.
O Papa se preocupa com as necessidades materiais de dioceses pobres, institutos religiosos e fiéis em
graves dificuldades (pobres, crianças, idosos, marginalizados, refugiados, migrantes, vítimas de guerras e
desastres naturais).
11532. Prece aos santos Pedro e Paulo - Meu santo protetor, S. Pedro, Príncipe dos Apóstolos,
escolhido por Jesus para ser o fundamento da Igreja, tendo dele recebido as chaves do Reino dos Céus,
quero seguir vosso exemplo de generosidade no seguimento de Cristo. Creio no poder que Cristo vos
deu, de "ligar e desligar", na terra e nos céus, e na força de confirmar os irmãos na fé.
Vossos olhares se cruzaram e Jesus vos escolheu para chefe da Igreja, dizendo-vos: "a partir de hoje,
você vai se chamar Pedro!" Fostes transformado de pescador de peixes a pescador de homens para o
Reino! S. Pedro, que renegastes Jesus por três vezes, mas que por várias vezes professastes vossa fé,
intercedei por mim!
Querido S. Paulo, tendo perseguido a Igreja de Cristo, inclusive destruindo livros em Éfeso, vos
tornastes depois o mais destacado dos apóstolos! Levastes a mensagem do Evangelho por toda parte.
Enfrentastes prisões, apedrejamentos, açoites, naufrágios e a própria morte pela causa de Cristo!
Meu santo protetor, discípulo missionário de Cristo, dai-me a graça de aceitar as tribulações da vida e
trabalhar levando a fé a meus irmãos. Que em vossos escritos eu encontre a força para minha
caminhada. Iluminai nossos irmãos que se dedicam aos meios de comunicação! Amém!

