
Pe. Lucas - Festa de São Tiago Maior -25 de julho - Mateus 20, 20-28 
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REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 
São Tiago Maior 

1) Oração 
 
Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e, 
assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens 
eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Mateus 20, 20-28)  
 



Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus - Nisso 
aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se 
diante de Jesus para lhe fazer uma súplica.  

 
Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus dois 
filhos se sentem no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus 
disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? 
Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar-
vos à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim vo-lo 
conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os dez 
outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, 
porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as 
subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim 
entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso 
servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. 
Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e 
dar sua vida em resgate por uma multidão. - Palavra da salvação. 

 
3) Reflexão 
* O evangelho de hoje traz dois assuntos: o pedido da mãe dos filhos de 
Zebedeu (Mt 20,20-23) e a discussão dos discípulos pelo primeiro lugar (Mt 
20,24-28).  
 
 



   
* Mateus 20,20-21: O pedido da mãe pelo primeiro lugar para os filhos. Os 
discípulos não só não entendem o alcance da mensagem de Jesus, mas 
continuam com suas ambições pessoais. Enquanto Jesus insistia no serviço e 
na doação, eles teimavam em pedir os primeiros lugares no Reino. A mãe de 
Tiago e João, levando consigo os dois filhos, chega perto de Jesus e pede um 
lugar na glória do Reino para os dois filhos, um à direita e outro à esquerda de 
Jesus. Os dois não entenderam a proposta de Jesus. Estavam preocupados só 
com os próprios interesses. Sinal de que a ideologia dominante da época tinha 
penetrado profundamente na mentalidade dos discípulos. Apesar da 
convivência de vários anos com Jesus, eles não tinham renovado sua maneira 
de ver as coisas. Olhavam para Jesus com o olhar antigo. Queriam uma 
recompensa pelo fato de seguir a Jesus. As mesmas tensões existiam nas 
comunidades no tempo de Mateus e existem até hoje nas nossas 
comunidades. 

 
* Mateus 20,22-23: A resposta de Jesus. Jesus reage com firmeza: “Vocês 
não sabem o que estão pedindo!” E pergunta se eles são capazes de beber o 
cálice que ele, Jesus, vai beber, e se estão dispostos a receber o batismo que 
ele vai receber. É o cálice do sofrimento, o batismo de sangue! Jesus quer 
saber se eles, em vez do lugar de honra, aceitam entregar a vida até à morte. 
Os dois respondem: “Podemos!” Parece uma resposta da boca para fora, pois, 
poucos dias depois, abandonaram Jesus e o deixaram sozinho na hora do 



sofrimento (Mc 14,50). Eles não têm muita consciência crítica, nem percebem 
sua realidade pessoal. Quanto ao lugar de honra no Reino ao lado de Jesus, 
quem o dá é o Pai. O que ele, Jesus, tem para oferecer é o cálice e o batismo, 
o sofrimento e a cruz. 

 
* Mateus 20,24-27: Entre vocês não seja assim. Jesus fala, novamente, sobre 
o exercício do poder (cf. Mc 9,33-35). Naquele tempo, os que detinham o 
poder não prestavam conta ao povo. Agiam conforme bem entendiam (cf. Mc 
6,27-28). O império romano controlava o mundo e o mantinha submisso pela 
força das armas e, assim, através de tributos, taxas e impostos, conseguia 
concentrar a riqueza dos povos na mão de poucos lá em Roma. A sociedade 
era caracterizada pelo exercício repressivo e abusivo do poder. Jesus tem 
outra proposta. Ele diz: “Entre vocês não deve ser assim! Quem quiser ser o 
maior, seja o servidor de todos!” Ele traz ensinamentos contra os privilégios e 
contra a rivalidade. Quer mudar o sistema e insiste no serviço como remédio 
contra a ambição pessoal. 

 
* Mateus 20,28: O resumo da vida de Jesus. Jesus define a sua missão e a 
sua vida: “Não vim para ser servido, mas para servir!” Veio dar sua vida em 



resgate para muitos. Ele é o messias Servidor, anunciado pelo profeta Isaías 
(cf. Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Aprendeu da mãe que disse: 
“Eis aqui a serva do Senhor!”(Lc 1,38). Proposta totalmente nova para a 
sociedade daquele tempo. 

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. Tiago e João pedem favores, Jesus promete sofrimento. E eu, o que peço a 
Jesus na oração? Como acolho o sofrimento e as dores que acontecem na 
minha vida? 
 
2. Jesus diz: “Entre vocês não deve ser assim!” Meu jeito de viver em 
comunidade está de acordo com este conselho de Jesus? 

 
5) Oração final 
 
Livra-me do laço que me armaram, porque és minha força. Nas tuas mãos 
entrego meu espírito; tu me resgatas, SENHOR, Deus fiel. (Sl 30, 5-6) 
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‘Apóstolo São Tiago’ 

Apóstolo São Tiago, o maior 

 
 

Apóstolo São Tiago, o Maior - Apóstolo 

Tiago nasceu doze anos antes de Cristo, viveu mais anos do que ele e passou 
para a eternidade junto a seu Mestre. Tiago, o Maior, nasceu na Galiléia e era 

filho de Zebedeu e Salomé, segundo asSagradas Escrituras. Era, portanto, 

irmão de João Evangelista, os “Filhos do Trovão”, como os chamara Jesus. É 
sempre citado como um dos três primeiros apóstolos, além de figurar entre os 
prediletos de Jesus, juntamente com Pedro e André. É chamado de “maior” 
por causa do apóstolo homônimo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como 
“menor”. 

 
Nas várias passagens bíblicas, podemos perceber que Jesus possuía apóstolos 
escolhidos para testemunharem acontecimentos especiais na vida do 
Redentor. Um era Tiago, o Maior, que constatamos ao seu lado na cura da 

http://evangelhosanto.wordpress.com/2011/07/25/apostolo-sao-tiago-o-maior/


sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do Senhor 
e na sua agonia no horto das Oliveiras. 

      
Consta que, depois da ressurreição de Cristo, Tiago rumou para a Espanha, 

percorrendo-a de norte a sul, fazendo sua evangelização, sendo por isso 

declarado seu padroeiro. Mais tarde, voltou a Jerusalém, onde converteu 
centenas de pessoas, até mesmo dois mágicos que causavam confusão entre 
o povo com suas artes diabólicas. Até que um dia lhe prepararam uma cilada, 
fazendo explodir um motim como se fosse ele o culpado. Assim, foi preso e 
acusado de causar sublevação entre o povo. A pena para esse crime era a 
morte. 

 
O juiz foi o cruel rei Herodes Antipas, um terrível e incansável perseguidor dos 
cristãos. Ele lhe impôs logo a pena máxima, ordenando que fosse flagelado e 

depois decapitado. A sentença foi executada durante as festas pascais no ano 

42. Assim, Tiago, o Maior, tornou-se o primeiro dos apóstolos a derramar seu 
sangue pela fé em Jesus Cristo. 



 
No século VIII, quando a Palestina caiu em poder dos muçulmanos, um grupo 
de espanhóis trouxe o esquife onde repousavam os restos de são Tiago, o 

Maior, à cidade espanhola de Iria. Segundo uma antiga tradição da cidade, no 

século IX o bispo de lá teria visto uma grande estrela iluminando um campo, 
onde foi encontrado o túmulo contendo o esquife do apóstolo padroeiro. E a 

Espanha, que nesta ocasião lutava contra a invasão dos 

bárbaros muçulmanos, conseguiu vencê-los e expulsá-los com a sua ajuda 

invisível. 

         
Mais tarde, naquele local, o rei Afonso II mandou construir uma igreja e um 
mosteiro, dedicados a são Tiago, o Maior, com isso a cidade de Iria passou a 

chamar-se Santiago de Compostela, ou seja, do campo da estrela. Desde 

aquele tempo até hoje, o santuário de Santiago de Compostela é um dos mais 
procurados pelos peregrinos do mundo inteiro, que fazem o trajeto a pé. 
Essa rota, conhecida como “caminho de Santiago de Compostela”, foi feita 
também pelo papa João Paulo II em 1989. Acompanhado por milhares de 
jovens do mundo inteiro, foi venerar as relíquias do apóstolo são Tiago, o 
Maior, depositadas na magnífica catedral das seis naves, concluída em 1122. 


