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1. Reflitam sobre a vida de S. Pedro
São Pedro foi o apóstolo escolhido por Cristo para presidir à igreja nascente.
Cristo quis com ele empreender a obra grandiosa de construção da Igreja de Cristo
tornando São Pedro o “pioneiro” de um tempo novo, o tempo das primeiras
comunidades que partilharam os ensinamentos do Filho de Deus.
O apóstolo São Pedro é padroeiro dos Pioneiros porque com ele, nós, pioneiros,
conseguimos ver o sentido comunitário da vida e somos incentivados a utilizar os
nossos talentos para o bem comum. Tal como São Pedro é a rocha sobre a qual a
igreja se começou a erguer, nós temos como função ajudar a construir na terra o
Reino dos Céus.

2. Viver S. Pedro através da mística
Referências bíblicas:
 “Então Jesus perguntou-lhes de novo: «E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: «Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.»
Jesus disse-lhe em resposta: «És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não
foi a carne nem o sangue que to revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também Eu
te digo: Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do
Abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do Reino do Céu; tudo o que
ligares na terra ficará ligado no Céu e tudo o que desligares na terra será desligado
no Céu».” (Mt, 16:15-19)
 “Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de
João, tu amas-me mais que estes?». Pedro respondeu: «Sim, Senhor, Tu sabes que
eu sou deveras teu amigo». Jesus disse-lhe: «Apascenta os meus cordeiros». Voltou

a perguntar-lhe uma segunda vez: «Simão, filho de João, tu amas-me?». Ele
respondeu: «Sim, Senhor, Tu sabes que eu sou deveras teu amigo». Jesus disse-lhe:
«Apascenta as minhas ovelhas». Pela terceira vez Jesus perguntou a Pedro: «Simão,
filho de João, tu és deveras meu amigo?» Então Pedro ficou triste por Jesus lhe ter
perguntado, à terceira vez: ‘Tu és deveras meu amigo?’ Mas respondeu-lhe:
«Senhor, Tu sabes tudo; Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo!». E Jesus
disse-lhe: «Apascenta as minhas ovelhas».“ (Jo, 21:15-17)
 “Entrando em casa de Pedro, Jesus viu que a sogra dele jazia no leito com
febre. Tocou-lhe na mão, e a febre deixou-a. E ela, levantando-se, pôs-se a servi-lo.”
(Mt, 8:14-15)

3. Viver S. Pedro no teu Abrigo

