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15 de janeiro 

B. TIAGO DE CITTÀ DELLA PIEVE 
[Esmoleiro] 

Leigo da Ordem Secular 

Memória facultativa 
Tiago nasceu em Città della Pieve, povoado da região italiana da Úmbria, por volta de 1270. Formado em 

direito, fez-se advogado dos pobres e oprimidos. Restaurou às suas expensas a igreja e o asilo contíguos ao 

convento dos frades. Aí acolhia e socorria, com grande caridade, os pobres e os doentes, cujos direitos ele 

defendeu com êxito contra a ganância do bispo da vizinha cidade de Chiusi. Este, ferido em sua honra, 

mandou matá-lo em 1304. Foi venerado por seus contemporâneos como “o santo esmoleiro”. Pio VII 

aprovou o seu culto em 1806. 

 

 

Antífona de entrada Mt 25,34.36.40 

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor: 

estive doente e me visitastes. 

Em verdade, vos digo: toda vez que o fizestes 

a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. 
 

Coleta 

Ó Deus, impelido por vosso amor, 

o bem-aventurado Tiago não hesitou enfrentar a morte 

para defender os direitos dos pobres. 

Concedei que nada nos intimide 

na defesa da justiça e da caridade. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da primeira carta de João apóstolo 3,14-18 

Caríssimos, nós sabemos que fomos transferidos da morte para a vida, porque amamos 

nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o irmão é homicida. E 

sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. 

Conhecemos o amor no fato de ele haver dado a vida por nós. Também nós devemos dar a 

vida pelos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o irmão passando necessidade mas 

lhe fechar o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos 

com palavras nem de boca, mas com obras e verdade. 

 

Salmo de meditação Sl 111,1.2.3-4.5-7a.-7b-8.9 

 

R/ Feliz o homem que teme o Senhor. 

 

Feliz o homem que teme o Senhor e ama com carinho a sua lei; 

sua descendência será poderosa sobre a terra 

e bendita a geração dos homens retos. R/ 
 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

Sua casa é provida de riquezas; 

há de permanecer o bem que ele fizer. 

Nas trevas será a luz dos homens retos, 

cheio de compaixão, justo e misericordioso. R/ 

 

O homem bom se compadece e empresta, 

a regra de seus atos é a justiça; 

nada há que o possa abalar: 

eterna é a lembrança do justo. R/ 

 

Ele não teme receber notícias más, 

firme é seu coração, confiante no Senhor. 

Com os pobres é generoso; 

há de permanecer o bem que ele fizer, 

crescerá seu poder e sua glória. R/ 

 

Aclamação ao Evangelho Mt 5,6 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 

porque serão saciados. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 16,24-27 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém me quiser seguir, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que pretender salvar a sua vida, há de perdê-

la; e quem perder a sua vida por amor de mim, há de encontrá-la. Pois que adianta a gente 

ganhar o mundo inteiro, se vier a se arruinar? Ou poderá alguém dar alguma coisa em troca 

de sua vida? Porque o Filho do homem há de vir na glória do Pai com os anjos e retribuirá a 

cada um segundo suas obras. 
 

Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor, 

estas oferendas que vos apresentamos 

na memória do corajoso testemunho 

do bem-aventurado Tiago. 

E assim como lhe deram coragem 

para enfrentar a perseguição e o martírio, 

concedam a cada um de nós 

perseverança nas contrariedades. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, 

Deus eterno e todo-poderoso, 
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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, 

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, 

nós vos louvamos dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Jo 15,13 

Não há maior prova de amor 

que dar a vida pelos amigos. 

Ou: Todos hão de conhecer que sois meus discípulos Jo 13,35 

se vos amardes uns aos outros. 
 

Depois da comunhão 

Fortaleça-nos, Senhor, a graça deste sacramento, 

que celebramos na memória do bem-aventurado Tiago 

e concedei, benigno, 

que compartilhando o sofrimento dos pobres e excluídos 

e desprezando o temor humano, 

saibamos defender corajosamente a sua dignidade. 

Por Cristo nosso Senhor. 


