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FESTA DE SÃO TIAGO MAIOR, APÓSTOLO 

25 de julho de 2020 

A leitura orante não é apenas rezar com a Bíblia. É deixar ser plasmado, 

modificado, convertido pelo Deus que nos fala na palavra. Toda oração, para ser 

verdadeira, deve gerar atitudes concretas em nós e na realidade em que estamos 

inseridos. Jesus, Mestre e Senhor, nos reúne como discípulos e nos orienta em 

nosso caminho de vida. Façamos como os apóstolos, e coloquemo-nos aos pés de 

Jesus, e aprendamos o sentido último de sua vida e também da nossa: servir!  

 

PREPARANDO NOSSA ORAÇÃO: No momento de reunião da família, colocar a 

Bíblia aberta no texto a ser rezado (Mt 20,20-28). Um crucifixo sobre uma mesa 

e uma vela (se for possível).  

 

CANTANDO PARA INICIAR (Os grãos que formam espigas) - 

https://www.youtube.com/watch?v=E57Zay86QUs) 

1. Os grãos que formam espigas/ Se unem pra serem pão/. Os homens que 

são igreja/ Se unem pela oblação 

Diante do altar, Senhor/ Entendo minha vocação./ Devo sacrificar a vida/ 

Por meus irmãos 

2. O grão caído na terra/ Só vive se vai morrer/ É dando que se recebe/ 

Morrendo se vai viver 

3. O vinho e o pão ofertamos/ São nossas respostas de amor/ Pedimos 

humildemente/ Aceita-nos, ó Senhor. 

 

INICIANDO EM NOME DA TRINDADE: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

https://www.youtube.com/watch?v=E57Zay86QUs


 

2 

INVOCANDO O ESPÍRITO SANTO: Os discípulos de Jesus demoraram para 

compreendem suas palavras, a sua vida. Na verdade, apenas depois da cruz-

ressurreição, e com a força do Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, os 

discípulos comprometeram-se verdadeiramente, assumindo em sua vida, a vida 

de Jesus. Peçamos ao mesmo Espírito Santo, que venha em socorro à nossa 

fraqueza e nos ajude a viver o evangelho sem hipocrisias. Rezemos juntos (Oração 

retirada do livro “Trilha”, das Oficinas de Oração e Vida): 

 

Escuta-nos, Espírito Santo. Tu que és nosso Amigo. 

Tu que estás sempre perto de nós: 

Enche nossos corações com teu amor. 

Nós te agradecemos, Ó Pai, porque, quando Jesus voltou a Ti, 

Nos enviaste o Espírito Santo para que ocupasse Seu posto. 

Ainda que não possamos Te ver, 

Sabemos que estás atuando no mundo; 

Em tudo o que é bom e santo,  

E em nossas vidas para que cumpramos Tua vontade. 

Envia-nos o Espírito Santo, Te rogamos, 

Para que molde nossas vidas e nos guie para sempre. Amém. 

 

LEITURA (se necessário, leia mais de uma vez, deixe que a Palavra penetre o seu 

interior) 

Evangelho da Festa de São Tiago, apóstolo: Mt 20,20-28. 

O que o texto está dizendo em si? O que Jesus está falando para os discípulos? 

(Aqui vale a pena voltar alguns versículos na leitura). Quem se aproxima de Jesus? 

O que desejam? Qual a reação de Jesus? E dos discípulos? 

 

MEDITAÇÃO: medite o texto bíblico ajudado/a pelas perguntas abaixo ou outras 

que você mesmo possa intuir. 
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• O que Deus está nos dizendo através deste trecho da Bíblia?  Deixar que 

Deus nos fale agora! Qual versículo mais chamou a atenção? (pode ser 

interessante repeti-lo em voz alta).  

• Mateus coloca a mãe de Tiago e João fazendo um pedido inusitado: lugares 

de honra para os filhos, no Reino. Enquanto Jesus falava da cruz, de entrega, 

os discípulos pensam em honra e poder. Está atitude é apenas deles, ou está 

presente ainda hoje entre nós? 

• “Beber do cálice que Jesus vai beber”. O que significa isso? Qual é este 

cálice? Jesus sempre fez uma oferta de sua vida, até chegar na cruz. 

Seguindo Jesus, fazemos o mesmo?  

• Por que estamos na Igreja? O que buscamos? Aparecer ou servir? 

• A atitude “dos chefes das nações” é dominar, é mandar, buscar poder. Jesus 

diz que quem quiser ser grande, deve servir. Como podemos concretizar 

este desejo de Jesus em nosso dia-a-dia? 

 

ORAÇÃO 

Neste momento, queremos falar com Deus. Ele já nos falou, e agora daremos 

nossa resposta, nosso compromisso.  

• Os discípulos, mesmo não compreendendo a proposta de Jesus, 

apresentam-se a Ele. Dirigem-se a ele, propõem, conversam. Aproximemo-

nos de Jesus, mesmo com os nossos defeitos, e dele aprendamos a servir.  

• Os discípulos, entre eles, São Tiago, aprenderam isso. Inclusive, como Jesus, 

derramaram seu sangue por causa do reino. Podemos aprender também. 

Talvez não precisemos derramar o sangue, mas devemos derramar muito 

suor, trabalhando no serviço aos irmãos. 

• A competição, o lucro desmedido, desonestidades povoam as relações 

humanas. Em meu diálogo com Deus pedir que não reproduza estas marcas 

em minhas relações. 

• Quais preces, pedidos, louvores queremos elevar a Deus? Dizer em voz alta, 

se for conveniente.  
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• Terminar rezando: “Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São 

Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos Apóstolos, concedei que 

a vossa Igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua 

proteção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. Amém”  

 

CONTEMPLAÇÃO: dom e compromisso 

• Qual compromisso concreto podemos assumir hoje? Como servir 

concretamente? Qual conversão em meu pensamento e em minha ação 

posso buscar para não assumir a postura de senhores e dominadores? 

• Buscar testemunhar a presença de Cristo Servo em meu dia-a-dia. Viver com 

humildade e atitude contínua de serviço. 

 

BÊNÇÃO 

Todos fazem o sinal da cruz, enquanto alguém diz:  

O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia nos abençoe e nos guarde, em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Bendigamos ao Senhor!  

Demos graças a Deus! 

 


