
Pensamento do dia – 22 de fevereiro de 2021 

“Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: 

«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?». Eles responderam: «Uns dizem que é 

João Baptista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas». Jesus 

perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: 

«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo». Jesus respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, filho de 

Jonas, porque não foram a carne e o sangue que to revelaram, mas sim meu Pai que está nos 

Céus. Também Eu te digo: Tu és Pedro; 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: tudo o que 

ligares na terra será ligado nos Céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos 

Céus».” (Mt 16, 13-19) 

Celebramos a festa da “Cadeira de S. Padro”. A cadeira, ou cátedra, era o lugar reservado ao 

mais importante e que tinha sempre um lugar central em todas as celebrações. Na Igreja 

principal de cada diocese existe sempre uma cadeira reservada para o Bispo; daí vem o nome 

de catedral. Em Roma, na Basílica de S. Pedro, num lugar de destaque, está a cátedra de S. 

Pedro, uma obre de arte de Bernini, indicando que ele é o patrono daquela basílica.  

Ao celebrar esta festa, somos todos chamados a rezar pelo Papa, a unirmo-nos a ele e a todos 

os cristãos do mundo inteiro, e a perceber que a “chave” de que nos fala o Evangelho tem o 

poder enorme de nos “ligar na terra e nos céus”. Que tal aproveitar este dia para ler alguma 

das mensagens com que o Papa nos tem brindado? 

Eu quero aproveitar! 

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“O Senhor é meu Pastor: nada me falta!” (Sl 22) 

Para ler: 

1Pedro 5, 1-4; Salmo 22 (23); Mateus 16, 13-19. 


