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13232. Liturgia de Domingo - Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos - Dia do Papa - Tu é Pedro! (01-07-2018) - At 12, 1-11; 2Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19 - Tu és
Pedro! - Jesus foi para os lados de Cesareia 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: "Bemaventurado 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 minha vida? - Como encaro o papel da hierarquia da Igreja? Sinto-me feliz por poder servir a nível de Igreja? -Como sirvo? - Tenho facilidades para buscar maior instrução
religiosa? - Que meios emprego? - Sinto que no contexto de minha comunidade vive-se a união?
13233. Quem era Jesus! - Sem saber claramente quem era Jesus, o povo o imaginava igual a tantas figuras
ilustres do passado. Ainda não o viam como Salvador do mundo, mas talvez como Elias, Jeremias e outros
profetas de outrora que, imaginavam, deveriam voltar para preparar a vinda do Messias.
13234. João prepara os caminhos! - João, o Batista, impressionou o povo de tal modo que muitos viam nele o
grande profeta esperado das nações, que teria surgido na figura de Jesus. Viam Jesus e imaginavam ser ele João
Batista ressuscitado! Mas João era apenas aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor!
13235. Jesus, o “Ungido!” - Pedro reconhece Jesus como o Messias, que significa o “Ungido”. Quando um rei
ou sacerdote era escolhido, recebia uma “unção”. Encontramos um exemplo no primeiro livro de Samuel (10,
1): “Samuel tomou o vaso de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul...” A palavra foi traduzida para o grego
por “Cristós”. Quando nós dizemos “Jesus Cristo”, estamos dizendo “Jesus Messias”, o que foi ungido por
Deus, o escolhido para ser nosso Salvador.
13236. A caminho do Reino! - O “Reino dos Céus” é formado por aqueles que, nesta Terra, aceitam a salvação
oferecida. Não vamos, então, imaginar Pedro com duas chaves grandes lá na porta do Céu, resolvendo quem
entra e quem não entra! Jesus dá a Pedro as chaves! As chaves sempre foram um sinal, um símbolo do poder,
da autoridade na Igreja. Pedro foi o escolhido para ser seu representante aqui na Terra!
13237. O Papa, sucessor de Pedro! - A comunidade-Igreja deve viver nesta Terra, manifestar de um modo
humano o poder divino que a formou e uniu pelo Amor. Pedro é o centro visível, humano, dessa Comunidade
de pessoas mantida pela força do Cristo sempre presente! Pedro é o ponto de união, o coração humano da
Comunidade, aquele que, com suas palavras e orientações, mantém a Comunidade unida na caridade. Hoje,
Pedro se faz presente na Igreja na pessoa do Papa.
13238. Quando não caminhamos, paramos! - “Eu gostaria que todos, após esses dias de Graça, tenhamos a
coragem, exatamente a coragem de caminhar na presença do Senhor, com a Cruz do Senhor; de construir a
Igreja no sangue do Senhor, que foi derramado na Cruz; e de confessar a única glória: Cristo Crucificado!”
13239. Caminhar com a Cruz! - “O próprio Pedro que confessou Jesus Cristo, diz: “Tu és o Cristo, o Filho do
Deus vivo! Eu o sigo! Falemos de Cruz. Eu Te seguirei com outras possibilidades, sem a Cruz? Quando
caminhamos sem a Cruz, quando edificamos sem a Cruz e quando procuramos um Cristo sem Cruz, não
somos discípulos do Senhor! Somos mundanos, mas não discípulos do Senhor!” (Papa Francisco, em sua
primeira homilia)
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