
ƬƞƠƮƧƝƚ�ƟƞƢƫƚ�ƬƚƧƭƚ��Ɓƈ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�

S. Tiago diz: “Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem 
obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo?” (Tg 2,14).

A fé sem obras está reduzida a palavras sem conteúdo. Ao contrário, a fé 
— ou seja: a relação viva que alguém tem com Deus — cria em nosso coração 
a coragem de agir, de mudar o mundo, de transformar o que se encontra à 
nossa volta.

Hoje pedimos ao Senhor que nos dê uma fé viva.

ƭƞƫǁƚ�ƟƞƢƫƚ�ƬƚƧƭƚ��Ƃſ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�
 

S. Tiago diz: “Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes fal-
WDU�R�QHFHVV£ULR�SDUD�YLYHU�HP�FDGD�GLD��H�DOJX«P�GHQWUH�YµV�OKHV�GLVVHU��Ō,GH�
em paz, aquecei-vos e saciai-vos’ e não lhes der o necessário, que proveito 
haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente 
morta” (Tg 2,15-17).

As obras, só por si, não salvam. Mas elas mostram a verdade da fé. Mostram 
Deus em nós. E não admitem adiamentos. Pedimos hoje que Deus nos ajude a 
responder com generosidade a quantos precisam verdadeiramente da nossa 
ajuda.

ƪƮƚƫƭƚ�ƟƞƢƫƚ�ƬƚƧƭƚ��Ƃƀ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�
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Os demónios também são capazes de perceber a existência de Deus. Mas 
têm uma fé morta: sabem mas não vivem. E tremem porque Deus é bom e 
eles vivem mergulhados na pratica do mal.

Hoje pedimos ao Senhor por aqueles que não se querem deixar conver-
ter. Por quantos, apesar de saberem que Deus existe, vivem como se Ele não 
existisse.

ƪƮƢƧƭƚ�ƟƞƢƫƚ�ƬƚƧƭƚ��ƀ�Ɲƞ�ƚƛƫƢƥ�

S. Tiago diz: “Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que esta-
mos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequente-
mente” (Tg 3,1-2).

Hoje pedimos pelos sacerdotes, que receberam a missão de serem mes-
tres das comunidades cristãs e que, por isso, têm também mais responsabili-
dade diante de Deus. Pedimos que o Senhor os assista no seu serviço.

ƬƞƱƭƚ�ƟƞƢƫƚ�ƬƚƧƭƚ��Ɓ�Ɲƞ�ƚƛƫƢƥ�

S. Tiago diz: “Aquele que não peca ao falar é realmente homem perfeito, 
capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, a 
ƓP�GH�TXH�QRV�REHGH©DP��FRQVHJXLPRV�GLULJLU�WRGR�R�VHX�FRUSRŐ��7J��������

Hoje, Sexta-feira Santa, é dia de jejum. Em particular, por intercessão de S. 
Tiago, pedimos ao Senhor que nos ajude a fazer o jejum de palavras inúteis e 
más, que matam a vida de tantos irmãos.

ƬƴƛƚƝƨ�ƬƚƧƭƚ��Ƃ�Ɲƞ�ƚƛƫƢƥ
 

S. Tiago diz: “A Sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura; depois, 
SDF¯ƓFD��LQGXOJHQWH��FRQFLOLDGRUD��FKHLD�GH�PLVHULFµUGLD�H�ERQV�IUXWRV��LVHQWD�
GH�SDUFLDOLGDGH�H�KLSRFULVLD��8P�IUXWR�GH�MXVWL©D�«�VHPHDGR�SDFLƓFDPHQWH�
para aqueles que promovem a paz” (Tg 3,17-18).

Neste nosso último dia de Quaresma, pedimos ao Senhor que, por inter-
cessão de S. Tiago, nos ajude a viver dando os frutos de justiça que são dons 
da sabedoria que vem de Deus. Não apenas no tempo da Páscoa, que aman-
hã se inicia, mas em toda a nossa vida.


