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30 de maio 

 

B. TIAGO FILIPE BERTONI 
Frade presbítero 

 

Memória 

 
Tiago Filipe nasceu em 1454 em Colle di Monte Chiaro, perto de Faenza, Itália. Aos dois anos de idade, 

começou a sofrer ataques de epilepsia e o pai prometeu consagrálo ao Senhor se ficasse curado. Atendido, 

quando o menino completou 9 anos, entregou-o no convento dos Servos de Maria, onde ele cresceu e se 

santificou, distinguindo-se no espírito de oração e de penitência e no amor à palavra de Deus e aos escritos 

dos santos Padres. Na celebração dos divinos mistérios, irradiava profunda espiritualidade e amor à 

liturgia. Morreu em 1483. É venerado na catedral de Faenza e seu culto foi aprovado pelo papa Clemente 

XIII em 1761. 

 

Antífona de entrada Sl 23,5-6 

Sobre este desce a bênção do Senhor 

e a recompensa de seu Deus e Salvador. 

É assim a geração dos que o procuram, 

e do Deus de Israel buscam a face. 
 

Coleta 

Ó Deus, ornastes o bem-aventurado Tiago Filipe 

com a riqueza da doutrina sagrada 

e lhe destes celebrar com fervor os divinos mistérios. 

Concedei que desejemos somente a vós, 

única fonte da verdadeira sabedoria 

e autor do divino amor. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da segunda carta de São Paulo a Timóteo 3,14-17 

Caríssimo, permanece fiel ao que aprendeste e que é tua convicção, considerando de quem o 

aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que podem instruir-te 

para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda Escritura é divinamente inspirada e útil 

para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de 

Deus seja perfeito e capacitado para toda obra boa. 

 

Salmo de meditação Sl 18,8-9.10-11.12 e 15 

 

R/ A lei do Senhor é alegria para o coração e luz para os olhos. 

 

A lei do Senhor é perfeita,conversão para a alma! 

O testemunho do Senhor é verdadeiro, 
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sabedoria para os simples. R/ 

 

Os preceitos do Senhor são retos, alegria do coração; 

o mandamento do Senhor é transparente, 

luz para os olhos. R/ 

 

O temor do Senhor é puro, imutável para sempre; 

as decisões do Senhor são leais e plenamente justas. 

Mais desejáveis do que o ouro, do que o ouro mais fino, 

mais saborosas do que o mel que escorre dos favos. R/ 

 

Por isso o vosso servo nelas se penetra 

e tem proveito em guardá-las: 

que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma; 

que ela chegue até vós, Senhor, meu Rochedo e Redentor. R/ 

 

Aclamação ao evangelho 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Recebei com docilidade a palavra Tg 1,21 

que vos foi plantada no coração 

e que pode salvá-los. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 15,9-17 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Como o Pai me ama, assim também eu vos 

amo. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 

meu amor como eu também guardei os mandamentos de meu Pai e Permaneço em seu amor. 

Disse-vos essas coisas para que minha alegria esteja convosco e a vossa alegria seja 

completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém 

tem maior amor de quem dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que 

vos mando. Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu 

vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do Pai. 

Vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos destinei para irdes dar frutos; e 

para que vosso fruto permaneça e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome ele vo-lo dê. Eu 

vos ordeno que vos ameis uns aos outros. 

 

Sobre as oferendas 

Senhor, nós vos apresentamos estas oferendas 

na memória do bem-aventurado Tiago Filipe, 

e vos pedimos humildemente 

que, pela ação do vosso Santo Espírito, 

elas se transformem no Corpo e no Sangue de Cristo, 

sumo e eterno Sacerdote, que convosco vive e reina 

na unidade do Espírito Santo. 
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Prefácio 

Na verdade, ó Pai, 

Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças, 

é nossa salvação dar-vos glória, 

em todo tempo e lugar, 

por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. 

Vós nos concedeis hoje a alegria de celebrar 

a memória do bem-aventurado Tiago Filipe, 

nosso irmão, servo de Santa Maria. 

Com seu exemplo, nos ensinais 

a servir a vós e aos irmãos; 

a viver em comunhão fraterna, 

com um só coração e uma só alma; 

a seguir a Cristo, humilde e pobre, 

carregando cada dia a nossa cruz, 

sob a inspiração constante de Maria 

nossa irmã e mãe, mestra e senhora. 

Por isso, com todos os anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Jo 15,9 

Como o Pai me ama, 

assim também eu vos amo, diz o Senhor. 

Permanecei em meu amor. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, revigorados por este alimento celestial, 

humildemente vos pedimos: 

pelas preces do bem-aventurado Tiago Filipe, 

dai-nos amar cada vez mais a Eucaristia 

e celebrá-la sempre com renovado fervor. 

Por Cristo nosso Senhor. 


