
Homilia da Festa de São Pedro e São Paulo em 

2020. 

Paróquia São Pedro – Praia do Suá, Vitória. 

Meus Irmãos e minhas irmãs. 

Paz e Bem! 

- Quero saudar a todos e todas que participam 

conosco no dia de hoje da Festa do nosso Padroeiro 

São Pedro pelos meios de comunicação social. 

- A minha saudação para os meus irmãos no 

presbitério, Pe. Dauri e Pe. Arthur, que caminham 

com vocês aqui na Paróquia São Pedro. 

- A minha saudação muito carinhosa para vocês 

pescadores, que no dia de hoje, dia de São Pedro, 

continuam a lançar as suas redes ao mar, como fez 

outrora São Pedro no mar da Galileia. E não poderia 

deixar de saudar, a todos e todas  da Diocese de 

Cachoeiro de Itapemirim, que amanhã  estão 

celebrando a festa do seu Padroeiro – São Pedro. 

- Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrar a Festa 

de São Pedro e São Paulo nós somos remetidos ao 

início da nossa Igreja. Pois, esses dois homens, 

seguidores de Jesus de Nazaré, são considerados as 

duas Colunas da Igreja, ou  os dois Pilares da nossa 

Igreja. 



Pedro nos lembra mais o fundamento, a pedra, a 

rocha, a chave do Céu, o homem, o discípulo, que 

diz não ao Mestre mais se arrepende e chora. 

- Paulo nos lembra a dimensão pastoral, missionária 

criador e fundador  de Comunidades. Aquele que 

era o perseguidor dos discípulos de Jesus, se 

converte e torna-se o anunciador, o proclamador da 

Palavra e da missão do Mestre. 

- Pedro, um pescador, um homem que trabalhava e 

ganhava o seu sustento pescando, como tantos de 

nossos irmãos no dia de hoje. Jesus passa e olha 

para ele e o seu olhar e a sua voz entram 

profundamente na vida de Pedro. Desse momento 

para diante tudo toma um sentido novo na sua vida. 

No Evangelho de hoje encontra-se a profissão de fé 

de Pedro, que toma a Palavra e responde à 

pergunta que o Mestre lança aos seus discípulos. 

- É interessante que Jesus leva os seus discípulos 

para a região de Cesareia de Filipe, isto é, ele se 

afasta com seus discípulos de Jerusalém, o centro 

do poder político e religioso de então, para lá 

descobrir se eles de fato sabiam quem ele era e 

qual missão tinham como discípulos. 

- Em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e 

atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus 



e sua missão naquilo que ele, representava. Jesus os 

leva a Cesareia de Filipe, região periférica de 

Jerusalém, com todos os problemas de uma 

periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus 

e a sua missão longe daquilo que Jerusalém 

representava e próximo daquilo que representava a 

sua missão.  E aí lança a pergunta crucial, “Quem 

dizem os homens ser o Filho do Homem”? As 

respostas equivalem às esperanças e desejos de um 

povo que aguardava ansiosamente o Messias. Tal 

resposta era fruto de uma compreensão parcial do 

ministério de Jesus, e era a única resposta possível 

de uma multidão, que não caminhava diretamente 

com ele e não se encontrava no grupo dos 

discípulos. A segunda pergunta se torna direta e 

dirigida ao grupo dos discípulos: “E vós, quem dizeis 

que eu sou”? Agora, dirigindo-se aos seus 

discípulos, Jesus os interroga sobre o caminho feito, 

sobre as palavras escutadas, sobre o ensinamento 

recebido e sobre o amor partilhado. Pedro 

personifica a profissão de fé da comunidade cristã: 

“Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo”. Tal resposta 

do apóstolo ressalta a sua importância na 

comunidade de São Mateus. 

Assim vemos que depois de respondido a Jesus 

corretamente, quem Ele era, Jesus confia a Pedro a 



responsabilidade e o capacita, dizendo: “Eu te darei 

as chaves do Reino dos céus: tudo o que tu ligares 

na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares 

na terra será desligado nos céus”.  Percebemos aqui 

a responsabilidade da Igreja de fazer a ligação, a 

mediação entre o céu e a terra, e isso é feito 

através dos sacramentos e das ações missionárias, 

do comprometimento com a defesa da vida, 

sobretudo com a vida dos indefesos.  

Paulo, depois da sua conversão, o seu ‘cair por 

terra’, com os olhos cobertos por uma escama, faz a 

experiência do encontro com Jesus, e depois desse 

encontro a sua vida toma outro caminho. Pois todas 

as vezes que encontramos com o Senhor Jesus na 

nossa vida, ela toma um outro caminho. 

O Apóstolo Paulo nos lembra a dimensão pastoral, 

missionária, criador e fundador de Comunidades. 

Aquele que era o perseguidor dos discípulos de 

Jesus, se converte e torna-se o anunciador, o 

proclamador. 

Com esses dois Pilares, estamos diante de uma 

Igreja nascente, Ela nasce apostólica e Missionária. 

Daí a importância de estarmos ligados ao sucessor 

de Pedro em Roma. Pedro o nosso Primeiro Papa, 

Francisco sucessor de Pedro hoje em Roma. 



Paulo grande missionário da Igreja nascente. Ele 

que leva a Palavra e cria comunidades em várias 

partes, viajando levando a Palavra de Jesus, escreve 

várias Cartas para as Comunidades por Ele fundada. 

Enfrentou várias dificuldades, mais não teve medo, 

não se deixa abater, foi levado à prisão, e de lá, 

como nos mostra o texto de hoje, a segunda carta a 

Timóteo, escreve, fazendo um Testamento que vai 

encorajar a Timóteo e as comunidades, mostrando 

que vale a pena trabalhar pela missão. A gente 

percebe que Paulo vai tendo a sensação da Missão 

cumprida: “Combati o bom combate, completei a 

corrida, guardei a fé”. 

Que bonito se cada um de nós, no final da nossa 

caminhada aqui na terra, pudesse usar e rezar as 

mesmas palavras de Paulo “Combati o bom 

combate, completei a corrida, guardei a fé”. Essas 

palavras nos animam na missão. 

Os dois, Pedro e Paulo, terminam a caminhada 

terrestre na cidade Eterna em Roma, sendo 

martirizados.   

Que a festa de hoje, de Pedro e Paulo, nos sirvam 

de exemplo de podermos proclamar a fé, e levar a 

palavra de Jesus, em missão, às nossas 

Comunidades Eclesiais de Base.  



E Viva São Pedro e São Paulo. 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Dom Dario Campos, ofm 

Arcebispo de Vitória 

 


