
 

 

EUCARISTIA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Tu és Pedro e eu te darei as chaves do Reino dos 

Céus.” 

 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO, APÓSTOLOS 

 

OBJETIVO: Manter viva a memória da Igreja, fortalecendo nossa fé em Cristo, o nosso maior 

exemplo a ser seguido. 

 

LEITURA – Mt 16,13-19 

 

REFLEXÃO: O mês de junho é dedicado a vários Santos, verdadeiros líderes que deram a vida 

por Jesus. Outra característica do mês de junho são as festividades típicas conhecidas como as 

festas juninas onde comemoramos: 

13/06 – Santo Antonio 

24/06 – São João 

29/06 – São Pedro e  São Paulo 

O dia de São Pedro e São Paulo tem como objetivo manter viva a fé em nós cristãos, são 

celebrados no mesmo dia, pois estavam unidos no mesmo propósito. 

Esta data ainda é considerada o dia do Papa, pois São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. 

Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do Apostolo 

André. Era Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e deixando tudo, seguiu o mestre. Foi 

apontado como seu sucessor entre os 12 apóstolos e teve a missão de construir uma igreja que 

continuasse a obra do Messias. Uma das histórias mais conhecidas sobre a vida de Pedro foi a 

ocasião em que o apóstolo negou Jesus por três vezes quando seu mestre ia ser preso, sendo 

tomado pelo arrependimento em seguida.  Para nós católicos, São Pedro recebeu a missão de 

ser líder da Igreja de Cristo, assim como diz a escritura “Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei 

a minha Igreja”, Mateus 16:18 

Por outro lado temos Paulo, cujo o nome antes da conversão era Saulo, era natural de 

Tarso, perseguidor dos cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Paulo não 

aceitava a divindade de Jesus, ele até acreditava que ao perseguir os cristãos como um animal 
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selvagem, estaria fazendo a vontade de Deus, assim o forçando a blasfemar contra Jesus. (Atos 

26: 9-11). Sua conversão ocorreu quando estava em direção à Damasco, conforme os registros 

de Atos 9:3-5. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz 

resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia:  “Saulo, Saulo, por 

que me persegues?” Saulo então respondeu: “Quem és o Senhor?” Respondeu Ele: “Eu sou 

Jesus, a quem tu persegues”. 

Após este acontecimento sua experiência foi muito marcante. Após sua conversão, sua 

pregação não era outro senão anunciar que Jesus é o filho de Deus. (Atos 9:20). Aquele Paulo 

duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e 

muito amor a Jesus. Paulo esteve entre os 12 discípulos que seguiram Jesus mais de perto. No 

entanto tornou-se um dos grandes evangelizadores da Igreja primitiva. Assim esses dois líderes 

de uma importância única e fiel, foram martirizados, sendo que Pedro foi crucificado de cabeça 

para baixo, eis que acreditava não ser digno de morrer como seu mestre, Jesus Cristo. Já Paulo 

foi decapitado. Contudo devemos lembrar com alegria, amor e fé, reconhecendo assim suas 

missões e suas obras.  

 

AGIR:  

Atividade 1: Quem foi o primeiro Papa? _____        

 

Atividade 2: Qual nome do Papa atual? _      ____________ 

 

Atividade 3: Você também é testemunha de Jesus? O que você faz para que o reino de Deus 

aconteça? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

MINHA ORAÇÃO:  Jesus dai-me a graça de ser como Paulo, de levar o evangelho a todas as 
pessoas e não ter medo, nem vergonha de falar de ti.  Amém. 

 

MEU COMPROMISSO: Reúna sua família para lerem juntos o Evangelho e após confraternizem 

em comemoração ao mês junino. Que tal uma pipoca, um bolo de fubá, um cachorro quente, um 

cuscuz ou até uma canjica? Mande uma foto reunidos em família desse momento de partilha!


