
 

 

Festa da Cátedra de São Pedro 

Por Raelen Brandino 

 

No dia 22 de fevereiro a Igreja celebra a Festa da Cátedra de São 

Pedro. Esta data nos recorda a escolha que Cristo faz de Pedro, para tornar-se 

seu ministro da condução do rebanho "E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre 

esta pedra edificarei a minha Igreja; as portas do inferno não prevalecerão 

contra ela” (Mt 16,18).  

A cadeira de um bispo ou autoridade religiosa, especialmente se dentro 

de uma catedral, é chamada de “cátedra”, em latim, cathedra. A cátedra de São 

Pedro está na Basílica de São Pedro em Roma e foi doada por Carlos, o Calvo, 

ao Papa João VIII, no século IX, por ocasião de sua viagem a Roma para sua 

coroação como imperador romano do ocidente. Este trono é uma relíquia de 

composição barroca, feita por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 e 1665.  

São Pedro recebeu de Cristo o poder de continuar sua obra de salvação. 

É por isto que dizemos que o Pontífice é vigário de Cristo, ou seja, alguém que 

detém um poder do qual não pode dispor a sua própria vontade.  

A cátedra de São Pedro é o reconhecimento de sua autoridade sobre 

toda a Igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. É símbolo da Infalibilidade 

papal, que é o poder que o Papa tem de proclamar solenemente verdades de 

fé e moral em nome da Igreja do Papado, da pessoa do Papa e da própria 

Santa Igreja de Cristo.  



Nesta data somos chamados a rezar pelas autoridades da Igreja, por 

isso peçamos a intercessão divina pelo Papa Francisco, nosso bispo Dom 

Pedro Luiz Stringhini e por todos os bispos que conduzem o povo de Deus e 

têm por missão apontar aos cristãos o caminho da redenção. Lembrando que 

cada cristão batizado tem a mesma responsabilidade dentro da Igreja: ser sinal 

do Reino, da unidade, da vida de comunhão. É com a força da unidade e do 

comprometimento com o Reino que nos tornamos a Igreja verdadeira de Cristo. 

 

 


