
Festa de São Tiago de Jerusalém – irmão de Nosso 
Senhor Jesus Cristo - Apóstolo e Mártir (o Menor) 

23 de Outubro de 2020. 

 

Bom dia irmãos e irmãs, juntamente com Santa Clara e São Francisco de Assis, 
nós vos saudamos em Nome da Santíssima Trindade que é Pai e Mãe, Filho e 
Espirito Santo. Amem. 

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. 

Vejamos as leituras que a Santa Liturgia nos apresenta para esta Festa:  

Salmo 1,1-6; Atos 15,12-22a; 1Coríntios 15,1-11; Mateus 13,54-58 
 

1Feliz o homem que não segue o conselho dos maus, que não se detém no 
caminho dos pecadores e na roda dos que zombam de Deus não se 
assenta. 2Mas na lei do SENHOR se alegra, e nela medita dia e noite 3É ele 

qual árvore à margem de riachos, que a tempo dá frutos e cuja folhagem não 
murcha; faz prosperar tudo quanto empreende. 4Não são assim os maus, pois 
são como a palha que o vento dispersa. 5Por isso não podem eles subsistir no 
juízo; nem os pecadores na congregação dos justos. 6Porque o SENHOR 
conhece o caminho dos justos; mas o caminho dos maus perecerá. Glória ao Pai 
e ao Filho; e ao Espírito Santo; Como era no princípio, é agora e será sempre, 
por todos os séculos. Amém. 
 

A Palavra de Deus, escrita em Atos 15,12-22 

12Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam 
quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 
13Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: Irmãos, ouvi-me: 
14Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar 
dentre eles um povo para o seu Nome. 15E com isto concordam as palavras 
dos profetas; como está escrito: 16Depois disto voltarei, e reedificarei o 
tabernáculo de Davi, que está caído; reedificarei as suas ruínas, e tornarei 
a levantá-lo; 17para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos 



os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, 18diz o Senhor que faz 
estas coisas, que são conhecidas desde a antiguidade. 19Por isso, julgo 
que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a 
Deus, 20mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos 
ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 21Porque Moisés, 
desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada 
sábado é lido nas sinagogas. 22Então pareceu bem aos apóstolos e aos 

anciãos com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia 
com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram 
muito respeitados pelos irmãos. 

Palavra do Senhor. 

Demos graças a Deus. 

 

A Palavra de Deus, escrita em 1Cor 15,1-11 

1Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei; o qual também 
recebestes, e no qual perseverais, 2pelo qual também sois salvos, se é que o 
conservais tal como vo-lo anunciei; se não é que crestes em vão. 3Porque 
primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos 
pecados, segundo as Escrituras; 4que foi sepultado; que foi ressuscitado ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras; 5que apareceu a Pedro, e depois aos doze; 
6depois apareceu a mais de quinhentos irmãos duma vez, dos quais vive ainda 
a maior parte, mas alguns já dormiram; 7depois apareceu a Tiago, então a todos 
os apóstolos; 8e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um 
abortivo. 9Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser 
chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 10Mas pela graça de Deus 
sou o que sou; e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais 
do que todos eles; todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 
11Então, ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. 

Palavra do Senhor. 

Demos graças a Deus. 

 
O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 13,54-58  
Glória te seja dada, ó Senhor. 

54E, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se 

maravilhava e dizia: Donde lhe vem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? 
55Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus 

irmãos Tiago, José, Simão, e Judas? 56E não estão entre nós todas as suas 

irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? 57E escandalizavam-se dele. Jesus, 

porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua 

própria casa. 58E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. 

 
O Evangelho do Senhor!  
Louvado sejas, ó Cristo. 



 

Hoje eu gostaria de partilhar um pouco com vocês o resultado da pesquisa que 

fiz sobre a vida deste Santo Homem escolhido como 1º Bispo ou Patriarca de 

Jerusalém, São Tiago Menor, ou São Tiago, o Justo, ou São Tiago de Jerusalém, 

ou ainda, São Tiago Apóstolo, Mártir e Adelphotheos, isto é, Irmão do Senhor, 

venerado por toda a cristandade com direito a festa litúrgica na Comunhão 

Anglicana, Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Romana e Igreja luterana. 

Tiago era filho de Maria Santíssima e São José, irmão de José, Simão, Judas e 

suas irmãs (Mt 13,55) e meio-irmão de Jesus Cristo que era Filho só da 

Santíssima Virgem Maria, concebido por obra do Espírito Santo. 

Inicialmente Tiago era um cético, pois não tinha entendido muito bem a Missão 

e o Ministério de Jesus (Jo 7,2-5), mas o Senhor Jesus que nos vê muito além 

dos nossos olhos e corações, sabia muito bem que Tiago converteria muitos 

judeus e que seria identificado por São Paulo como uma das colunas da Igreja 

(Gl 2,9) juntamente com Pedro e João. Pedro também reconhece a autoridade 

de Tiago (At 12,17), após ser libertado pelo Anjo da prisão, ele manda que 

alguém fosse avisar a Tiago, autoridade esta que fica bem evidenciada no 

Concilio de Jerusalém (At 15,13-21), determinando o seu veredicto, inclusive 

embasado nas Sagradas Escrituras quando cita o Profeta Amós 9,11-12. 

Nós conhecemos bem a Tiago, irmão do Senhor nos Evangelhos sinóticos, como 

Mateus 13,55-56 e 27,56; Marcos 6,3; 15,40 e 16,1; Lucas 24,10, e 4,22 quando 

Lucas fala apenas sobre Jesus: “Este não é o filho de José”. João não fala o 

nome de Tiago, mas cita os irmãos de Jesus em Jo 2,12 e 7,3-10. Também 

conhecemos o 1º Bispo de Jerusalém Tiago irmão de Jesus através de três 

citações no Atos dos Apóstolos 12,17; 15,13-21 e 21,17-18. O Apóstolo dos 

Gentios Paulo de Tarso faz referência a Tiago, irmão do Senhor na Carta aos 

Gálatas e na Primeira Carta aos Coríntios. Não poderia deixar de citar os 

Evangelhos Apócrifos, como o Evangelho dos Hebreus, o Proto-Evangelho de 

Tiago (a ICAR se refere como Venerável Livro, donde a Tradição Católica 

conhece os genitores da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana), o Evangelho 

de Pedro, o Evangelho de Tomé, e também na obra Antiguidade dos Judeus de 

Flávio Josefo, historiador, ou poderíamos chamar de repórter do século I da era 

cristã (37-100 d.C.). 

Temos um relato de Hegésipo, citado por Eusébio de Cesareia, de uma tentativa 

de acordo dos Escribas e Fariseus para que Tiago usasse de sua liderança para 

acabar com a crença do povo em Jesus, pois já tinham muitos seguindo o 

Caminho, como Tiago era um homem justo, o levaram para o alto do Templo 

para que fosse ouvido por todo o povo que estavam chegando para a Festa da 

Páscoa do ano 62 d.C., mas aconteceu o contrário, Tiago fez foi testemunhar 

dizendo que Jesus Cristo sentava-se no céu do lado direito do Grande Poder e 

retornará nas nuvens celestiais; então eles disseram que tinham errado em 

procurar o seu testemunho, por isso subiram e o empurraram, mas como ele não 

morreu na queda, então o apedrejaram, mas Tiago de joelhos implorava o 

perdão de Deus, pois eles não sabiam o que estavam fazendo.  



Tiago era um homem justo, um homem de oração, diz a tradição que de tanto 

orar ajoelhado tinham os joelhos tão duros quanto de um camelo. 

Para concluir, gostaria de vos falar da humildade e sapiência deste grande líder 

da Igreja nascente, pois ele escreveu uma Carta dirigida às doze tribos da 

dispersão, ou seja a toda a cristandade, é a primeira das sete Cartas Católicas, 

e mesmo assim ele não se aproveitou do seu parentesco com Jesus, mas 

apresentou-se como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. (Tg 1,1). 

O LOC nos apresenta pra Festa de hoje esta Coleta: Concede, ó Deus, que, 

seguindo o exemplo do teu servo Tiago, o Justo, irmão de nosso Senhor, tua 
Igreja se dedique continuamente à oração e à reconciliação de todos quantos 
estejam em discórdia e inimizade; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e 
reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 

Louvado sejas Nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Amém. 

Damião Medeiros 

Noviço - TSSF 
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