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ACOLHIDA (CD 57) 

Porque somente uma coisa é necessária, eu dou testemunho disso e o encorajo, 

pelo amor de Quem se ofereceu como um sacrifício santo e agradável de forma 

que você sempre se lembre de sua resolução e esteja consciente de como você 

começou.      (São Francisco) 

SENTENÇA INICIAL: A OBEDIÊNCIA COMUNITÁRIA 

Nós te adoramos, ó Cristo, aqui e em todas as tuas igrejas pelo mundo 

inteiro; e te bendizemos, porque pela tua santa cruz redimiste o mundo. 

O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 20,20-28 

Glória te seja dada, ó Senhor.  

20 Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, 

adorando-o, e fazendo-lhe um pedido. 21 E ele diz-lhe: Que queres? Ela 

respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro 

à tua esquerda, no teu reino. 22 Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis 

o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com 

o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. 23 E diz-lhes ele: 

Na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu 

sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me 

pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. 24 E, 

quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. 25 Então Jesus, 

chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios 

são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. 26 Não 

será assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja 

vosso serviçal; 27 E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso 

servo; 28 Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, 

e para dar a sua vida em resgate de muitos. 

O Evangelho do Senhor! 

Louvado sejas, ó Cristo. 

 

Eu gostaria de iniciar esta partilha do Evangelho de hoje, quando celebramos a 

Festa de São Tiago Apóstolo, com a Coleta desta festa conforme LOC 472: 

Ó Deus benigno, lembramos diante de Ti, neste dia, teu servo e Apóstolo Tiago, 

o primeiro entre os Doze a sofrer o martírio pelo nome de Jesus Cristo; rogamos-

te derrames sobre os líderes da tua Igreja o espírito de serviço abnegado, 

somente pelo qual podem ter verdadeira autoridade entre o teu povo; mediante 



nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina 

contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, 

agora e sempre. Amém. 

Conforme relato no www.revjbs.com.br Tiago 

foi um dos Apóstolos de Jesus Cristo nascido 

em Betsaida da Galileia, escolhido para ser um 

dos Doze, e nas várias listas dos Apóstolos 

dadas no Novo Testamento é sempre citado 

entre os quatro primeiros junto com Pedro, 

André e seu irmão mais novo João. 

Aportuguesado para Santiago, significando a 

junção dos termos São + Tiago, também é conhecido como o Apóstolo 

Ambicioso. Também pescador e filho de Zebedeu e de Salomé, estava com o 

irmão nas margens do lago Genesaré, quando Jesus os chamou. Testemunhou 

a ressurreição da filha de Jairo (Mc 5,37), a transfiguração (Mc 9,2-13) e a agonia 

de Jesus no horto do Getsêmani (Mc 14,32). De acordo com Isidoro de Sevilha, 

em De vita et obitu Sanctorum (71, Vida e morte dos Santos), após a ascensão 

de Jesus, teria evangelizado a Espanha, tornando-se seu primeiro evangelizador 

e depois seu patrono. É bem conhecida a Igreja de Santigo de Compostela ou 

também o chamado “Caminhos de Santiago de Compostela, de no mínimo 100 

km a pé que data do século IX” 

É bom lembrarmos que dentro do 

Ano Cristão, o LOC nos apresenta 

3 memórias de Tiago com suas 

respectivas Coletas: 01 de maio, 

Filipe e Tiago Menor, Apóstolos 

(pagina 468), 25 de julho, Tiago, 

Apostolo, que celebramos hoje 

(pagina 472) e 23 de outubro, 

Tiago de Jerusalém (pagina 476). 

Eu gostaria de partilhar uma 

curiosidade é que, na verdade, podemos encontrar, pelo menos 4 Tiagos na 

Bíblia. Como bons francisclarianos (as) sabemos que umas das nossas formas 

de serviço é o estudo das Sagradas Escrituras, por isso quero fazer-lhes um 

santo convite para pesquisarmos na Bíblia e apreendermos onde estão citados 

os Tiagos. Pois conforme a minha pesquisa, 2 Tiagos podem se resumir em um 

só: Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão de João (Mt 10,2); Tiago menor, filho 

de Alfeu (Mt 10,3; Lc 6,15) e de Maria, irmão de José (Mc 15,40); Tiago, o irmão 

do Senhor (Mt 13,55; Mc 6,3; Gl 1,19; At 1,13) e Tiago pai de Judas (Lc 6,16; At 

1,13). 

Mas de uma coisa eu tenho certeza se é um ou 4 Tiagos, isso não abala em 

nada a nossa fé no Cristo Nosso Senhor e Salvador, mas que é um bom motivo 

para fazermos uma boa leitura da Palavra de Deus, e por falar nisso, que tal 

fazer uma leitura da Carta de Tiago, não é muito grande, são apenas 5 capítulos. 

http://www.revjbs.com.br/


Mais uma curiosidade; Sola Fide: ou melhor a disputa entre São Paulo e São 

Tiago, conforme: Rm 3,28; Tg 2,24: por isso que Martin Lutero ao traduzir a Bíblia 

para o alemão pensou em deixar a Carta de Tiago fora do Canon, como ele 

chamava de Epistola de palha; mas depois ele compreendeu que Tiago 

complementa Paulo, pois o cristão justificado pela fé produz bons frutos ou boas 

obras. 

Eu não falei nada do texto Mt 20,20-28 que ouvimos nesta manhã porque quis 

falar um pouco deste discípulo de Cristo, e por isso mesmo nos propormos a 

seguir seu exemplo cristão como bem fez São Francisco e Santa Clara. 

Obrigado a todos (as) por me acompanharem nesse estudo hagiográfico e 

tenhamos um santo final de semana com a benção do Nosso Deus Pai, Mãe, 

que criou o mundo; do nosso Deus Filho, que redimiu o mundo; e do Nosso Deus 

Espirito Santo, que sustem o mundo; pra Ele seja todo o louvor e a glória, agora 

e para sempre. Amem. 

Paz e Bem! 

Damião Medeiros 

Noviço na TSSF 
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