25 de Julho

FESTA DE S. TIAGO, APÓSTOLO

Tiago filho de Zebedeu, designado também por Santiago Maior para o diferenciar do
outro Apóstolo com o mesmo nome, foi um dos primeiros discípulos a derramar o seu sangue
e morrer por Jesus.
Proveniente de uma família de pescadores e irmão de João, o Evangelista, ambos
ficaram conhecidos pelo nome de Boanerges, isto é, Filhos do Trovão, por causa do seu
temperamento impulsivo. Tiago, conjuntamente com seu irmão João e Simão Pedro, foi um
dos três discípulos mais próximos de Jesus, tendo estado presentes em momentos muito
particulares da vida do Senhor: ressurreição da filha de Jairo (Mc 6, 37) a transfiguração no
monte Tabor (Lc 9, 28) a oração no Jardim das Oliveiras (Mt 26, 37) e a manifestação de Cristo
ressuscitado junto às margens do mar de Tiberíades (Jo 21, 2).

Após o Pentecostes, S. Tiago fez parte do grupo inicial da Igreja primitiva de Jerusalém
e, segundo uma tradição muito antiga, trouxe o Evangelho para a Península Ibérica, em
concreto para a região do Noroeste, conhecida então como Gallaecia, a actual Galiza. Segundo
textos apócrifos, regressou mais tarde a Jerusalém e com os outros Apóstolos presenciou a
morte da Virgem Maria.
Pelo ano 42, Herodes Agripa I, rei da Judeia, moveu uma perseguição contra a Igreja
de Jerusalém durante a qual procurou atingir os principais chefes. Tal foi o caso de S. Pedro
que foi aprisionado e de S. Tiago que, conforme nos narra o Livros dos Actos dos Apóstolos
(12, 1-19), foi decapitado.
À sua devoção está associada a nossa Pátria e, concretamente, a nossa Diocese de Beja.
São exemplo disso as Paróquias de Santiago Maior (Beja), Santiago do Cacém e Vale de
Santiago, para além de muitas marcas patrimoniais em igrejas, capelas e altares em territórios
da antiga Ordem de Santiago sobretudo no litoral, parte interior e sul da Diocese.

ORAÇÃO
Vós quisestes, Deus omnipotente, que S. Tiago fosse o primeiro dos Apóstolos a dar a vida
pelo Evangelho : concedei à vossa Igreja a graça de encontrar força no seu testemunho e auxílio
na sua protecção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo…

