
Tu és Pedro 

Desde o primeiro dia em que conheceu Jesus, Simão passou a se chamar Petrus, pedra (cf. Jo 

1, 42). Esta mudança de nome indica a nova missão que lhe seria conferida: ser a rocha e 

fundamento firme da unidade e permanência do Povo de Deus. 

Cristo é realmente a pedra angular, o primeiro fundamento desse novo edifício. A Igreja é de 

Cristo e não de Pedro: “minha Igreja”, disse Jesus. Mas, antes de partir, ele quis deixar Pedro 

em seu lugar, fazendo assentar o edifício da Igreja , de maneira visível, sobre o primado de 

Pedro , até o fim dos tempos: “e as portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela” (Mt 16, 

18). 

A figura de Pedro cresce assim de maneira incomensurável. O poder que lhe é prometido e 

será conferido depois da Ressurreição é imenso: “Eu te darei as chaves do reino dos céus” (Mt 

16, 19). 

As chaves são símbolo do poder e da autoridade. Pedro recebe o poder de ligar e desligar, 

quer dizer, de absolver ou condenar, de acolher ou excluir. E esse poder é tão grande que 

aquilo que ele decidir na terra será ratificado no Céu. Para isso é assistido de maneira especial 

pelo Espírito Santo. 

Sobre Pedro e todos os seus sucessores recai o Primado da Igreja de Cristo: a missão de ser o 

primeiro entre os irmãos. 

Mas qual é o sentido evangélico da autoridade? O que significa ser o primeiro? 

“Sabeis que os príncipes das nações as tratam despoticamente, e que os grandes abusam da 

sua autoridade. Não há de ser assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós o 

maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo” (Mt 

20, 24-27). 

Com estas palavras, o Senhor nos ensina que exercer a autoridade na Igreja, na família ou na 

sociedade, é prestar um serviço, é servir. 

A autoridade na Igreja deve ser exercida como o fez o próprio Cristo, que não veio para ser 

servido, mas para servir (cf. Mt 20, 28). Ele veio “para dar a sua vida para redenção de muitos” 

(Mt 20, 28). 

Quanto “mais alto” se está na hierarquia eclesiástica, mais cresce a obrigação de servir. Por 

isso mesmo, há séculos os Papas adotam o título: o servo dos servos de Deus. 

Jesus quis a sua Igreja unida em volta do sucessor de Pedro. Somente por Pedro ele orou para 

que pudesse confirmar os irmãos na fé. 

A Igreja não precisa contar com os poderes humanos, políticos, econômicos ou ideológicos, 

com o apoio dos mais ricos ou mais fortes. Pedro participa dos próprios poderes que Cristo 

tem. 

Devemos amparar o Papa com a nossa oração, o nosso amor e a nossa 


