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a liturgia  da Igreja Romana, 22 de fevereiro é o dia da Cátedra de Pedro, talvez  não se perceba No grande sentido disto. Vamos analisar a palavra cátedra, que deu origem a catedrático. No 

português popular, ela foi se modificando:
cátedra = cadeira 
O catedrático é aquele que ocupa a cadeira, e a catedral é a Igreja da cadeira. Em latim existem duas 
palavras que se equivalem:
cadeira e sedes. 
Sedes significa onde alguém se senta; sedere quer dizer sentar-se. 
Daí surgiu a palavra sede. É a cadeira onde alguém se senta ou o lugar onde alguma entidade se 
senta. 
Na transição da língua latina para o nosso vernáculo, a palavra sede foi perdendo o “d” intervocálico 
e terminou ficando apenas “se”. 
Então, quando eu digo a sé de Belo Horizonte, significa a cadeira de Belo Horizonte. 
Tanto sé como catedral; sé, sempre o lugar onde se assenta a autoridade eclesiástica. 
Tanto faz chamar sé como santa cátedra, santa sé – é a santa sede, a santa cátedra da autoridade da 
Igreja Romana, ou seja, a santa cadeira.
Quem já foi à Basílica de São Pedro, em Roma, deve ter notado uma coisa muito interessante. 
A igreja é em forma de cruz, o transepto, aquele lugar que fica exatamente no meio da cruz, no ponto 
de cruzamento está o baldaquino do altar principal, chamado altar da confissão, porque está em cima 
do túmulo de São Pedro.
Ele confessou a sua fé até o martírio. Seria de se esperar que no topo da cruz, no fundo da igreja, 
estivesse a imagem dele. 
Que encontramos?  
O que está lá, em grande evidência, é a cadeira de São Pedro, a cátedra.
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as um anjo de Deus, durante a noite, os libertou da prisão e disse-lhes que deveriam retornar ao templo, Mpara continuar a pregar corajosamente.
Note-se que eles haviam sido presos porque estavam pregando em nome de Yeshua;
saem da cadeia, mas com a ordem de continuarem a pregar do mesmo modo.
Pedro aceita o duplo desafio:
Um, por parte dos judeus, que o ameaça de morte, caso volte a pregar;
outro, por parte de Deus, que exige que ele volte a fazê-lo. 
Pelo fato de eles terem voltado a pregar, os guardas fizeram-nos comparecer ao sinédrio. 
O sumo sacerdote interpelou-os:
“Expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome”, ou seja, os apóstolos foram expressamente 
proibidos de falar o nome de Yeshua. 
Pedro é um judeu e sabe que em matéria de religião e de moral é preciso obedecer o sinédrio, o qual é 
presidido por um sumo sacerdote.
Mas Pedro, agora, tem consciência clara de que, além do sinédrio e do sumo sacerdote executando as leis, 
existe um ser maior que está acima das leis. 
É o próprio Deus.

Eles foram recolocadas na cavidade do muro onde
haviam permanecido durante cerca de 1.600 anos.

e acordo com uma tradição de 19 séculos, na colina Vaticano foi sepultado São Pedro. O nome DVaticano é de origem etrusca. Aulo Gellio diz que vem da palavra vaticanis, inspirada pela divindade 
que presidia o local ou, conforme Varrone, provém do deus Vaticanus.

No ano 34 o imperador Calígula começou a construção de um circo,que foi concluída por Nero, e esse 
edifício se estendia onde hoje se encontra a Basílica.
Nessas circunstâncias, São Pedro foi preso e crucificado de cabeça para baixo e sepultado em uma tumba 
próxima. Atraídos pela presença dos restos mortais do santo, os cristãos começaram o que se vê hoje.
O primeiro nome do Vaticano foi Basílica Constantiniana.
Temendo a violação dos restos mortais de São Pedro, os cristãos escondiam as relíquias em uma parte oca da 
parede do túmulo onde hoje é a cripta do Vaticano.
Entretanto, a Igreja foi perdendo aos poucos a memória do local do túmulo, assim passaram séculos. Em 
meados do século XV (em 1452), o Papa Nicolau V começou a construção de uma Basílica, e isto se arrastou 
com os papas até 1513, quando o Papa Júlio II decidiu abandonar os projetos antigos e começou a construção 
do que se vê hoje.
Em 1940, a pedido do Papa Pio XII, tiveram prosseguimento as escavações, e revelaram onde se presumia 
estar a sepultura de São Padro.
Uma carta escrita por Gaio,em que polemizava com Proclo, cita que os restos de Pedro no Vaticano é um 
monumento de vitória.
Sem desanimar, eles intensificaram as buscas.
Com cuidado, abriram um acesso e retiraram um punhado de ossos que se tratavam dos ossos de São Pedro.
O Papa Paulo VI disse:
Foram encontrados os restos mortais de São Pedro.

Raymundo Lopes
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Lemos, em Atos, que os apóstolos foram presos
para serem julgados e condenados no dia seguinte.



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam do Terço 
nas terças-feiras, às 17h, nesta Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você 
mora. Se você deseja recebê-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 29 de Agosto de 2017 

O Raiar do Sol

Não usar o santo nome de Deus em vão
Terça-feira, 21 de junho de 1994

Caríssimos!
Me causa muito desgosto quando presencio como o nome 
do Altíssimo toma uma conotação vulgar entre muitos de 
vocês, atualmente, e isto é muito grave.
Não necessito fazer alusão ao falar em vão o nome do 
Senhor, porque esta prática, perigosa e desprovida da 
responsabilidade do que é invocá-lo, já se tornou comum.
Quero acentuar o comportamento de alguns que arrastam 
multidões, através de sórdidas mentiras em proveito 
próprio, isto é um pecado sem precedente e computado 
no Céu como um pesado ônus a ser pago pela 
humanidade.
Se houver respeito pelo nome de Deus e o que lhe diz 
respeito, como ato contínuo, haverá o respeito fraterno, e 
é oportuno lembrar que, por Sua vontade, fomos criados à 
Sua imagem e semelhança. Isto coloca, portanto, a todo 
instante, em nossa mente, a responsabilidade deste elo 
estabelecido entre o Criador e a criatura.
Meus queridos, no respeito ao nome de Deus e às coisas 
do Céu está incluso o respeito ao próximo, não deixando, 
em hipótese alguma, que a mesquinhez de nossos atos 
vilipendie a imagem e a semelhança que em nós foi 
criada.
O nome do Senhor é santo. Façam vênia ao pronunciá-lo 
e usá-lo, para que não seja objeto da condenação de 
vocês!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.108)
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No dia 29/08/2017, Maura Libone
recebeu a 51ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Peço o olhar misericordioso do Altíssimo para todos que 
O louvam e O adoram:
Senhor, exerce a Tua força, para elevar a humildade e 
aniquilar a arrogância.
Enche, Senhor, de coisas boas os corações famintos de 
Tua presença, para que os ricos de coisas da terra tenham 
consciência da pobreza de espírito em que vivem e 
percebam o Teu afastamento.
Toma, Senhor, o Teu povo e cobre-o com a Tua graça, 
conforme nos prometeste.
Senhor, faz prevalecer a Tua vontade em toda a terra, para 
a glória do Teu nome.
Que o Espírito de Deus venha sobre a humanidade, 
cobrindo-a com a Sua sombra, para que Jesus seja 
concebido, neste Natal, em todos os corações que O 
esperam. Amém. 

Raymundo Lopes

Magnificat
 
 


