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“Esta novena não contém nada que se oponha à fé 
católica e pode ser muito útil para promover a 

devoção a São Tiago, filho de Zebedeu. Espero que sirva 
para o bem de tantos fiéis que, desde o Brasil, peregrinam 
a Santiago de Compostela”

Dom José Fernández Lago

Cônego da Catedral de Santiago de Compostela
 e Censor ad casum desta novena
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Apresentação

Diversas vezes os Evangelhos apresentam Jesus 
dizendo aos discípulos: “vamos para outra margem” 

(cf. Mc 6,45). Do outro lado se vê a mesma realidade, mas 
de um ponto de vista modificado.

Não é raro que em nossa vida sejamos convidados a 
ir para outra margem. Acontece quando devemos tomar 
uma decisão que muda a vida. Aconteceu quando você 
decidiu casar-se, quando abraçou uma profissão. São si-
tuações que não podemos transferir para outro, decisões 
que não se tomam em grupo. São experiências solitárias, 
pessoais. Geralmente a pessoa se isola por uns tempos, 
entra em si, passa por um período de discernimento e sai 
transformada.

Aqueles que fizeram o Caminho de Santiago de Com-
postela costumam dar o seguinte testemunho: há um can-
saço considerável, ao fim do caminho se sente dores por 
todo corpo, mas é uma oportunidade de entrar dentro de 
si mesmo, de redimensionar o seu relacionamento com 
Deus. É uma experiência de fé.
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Em 2017 foi concedida a oportunidade de iniciar o 
Caminho de Santiago de Compostela em Florianópolis. 
A peregrinação é um momento de oração, uma expres-
são de fé. Que esta novena possa ajudar todo peregrino 
a abraçar a missão de São Tiago: anunciar a mensagem 
de Cristo para libertar o ser humano de toda espécie de 
escravidão.

Dom Wilson Tadeu Jönck

Arcebispo de Florianópolis
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Breve história de São Tiago
 e de seu caminho

 

Tiago e seu irmão João eram pescadores na Galileia. 
Consertavam as redes, quando foram surpreendidos 

por Jesus. Segundo São Mateus, “abandonaram o barco 
e seu pai e o seguiram”. Apelidados de Filhos do Trovão, 
desejaram invocar o fogo do céu para destruir seus 
desafetos e pediram ao Mestre que os honrasse com 
os primeiros lugares no Reino. Não poucas vezes, os 
irmãos foram severamente repreendidos. E nos legaram 
o privilégio de conhecer, por meio dos evangelistas, a 
profundidade dos ensinamentos de Cristo. 

Com seu irmão e Pedro, Tiago estava entre os após-
tolos mais próximos do Senhor. Os três foram escolhidos 
para presenciar a ressurreição da filha de Jairo e a trans-
figuração no Monte Tabor. E foram os únicos chamados 
à vigília enquanto Cristo orava no Jardim das Oliveiras, 
pouco antes de ser traído por Judas Iscariotes. No entan-
to, não conseguiram obedecer, pois “seus olhos estavam 
pesados”. Com a iminência da crucificação, Tiago se se-
parou de João e seguiu o caminho dos outros apóstolos, 
como Pedro. Fugiu. 
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A ressurreição do Senhor lançou nova luz sobre Seus 
ensinamentos e transformou discípulos acovardados em 
corajosos missionários, dispostos a obedecer fielmente à 
ordem: “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, 
e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado.”  
Segundo a Tradição, Tiago chegou ao ponto mais ociden-
tal até então conhecido, na atual Espanha. De volta à terra 
natal, foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, tor-
nando-se o primeiro mártir entre os apóstolos.

Teodoro e Atanásio, discípulos de São Tiago, carrega-
ram seus restos mortais de barco até os “confins da terra”. 
O sepulcro, perto de Iria Flávia, perdeu-se com o passar 
dos séculos. Em 813, luzes misteriosas no bosque Libre-
dón chamaram a atenção do eremita Pelágio. Coube ao 
bispo Teodomiro a descoberta das relíquias de São Tiago 
Maior e de seus fiéis escudeiros. De Oviedo, o rei Alfonso 
II partiu em peregrinação até o lugar sagrado. E deu ori-
gem ao primeiro Caminho de Santiago, hoje conhecido 
como Caminho Primitivo.

Em pouco tempo, multidões de peregrinos acorriam 
à Casa do Apóstolo. A capela foi convertida em igreja, em 
santuário românico e, finalmente, em catedral. A febre da 
peregrinação assolou os povos da Idade Média, ao ponto 
de Johann Wolfgang von Goethe afirmar que a Europa 
se fez a caminho de Santiago. O escritor alemão não exa-
gerou. Dezenas de rotas cobriram a Península Ibérica. 
Algumas foram batizadas com o nome dos povos que a 
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percorriam com mais frequência: Caminho Francês, Ca-
minho Inglês, Caminho Português.

Em dezembro de 2016, a história das peregrinações 
ganhou um novo capítulo. A Catedral de Santiago de 
Compostela validou a rota com ponto de partida em La 
Coruña, permitindo a quem a percorresse a oportunidade 
de obter a Compostela – documento em latim atestando 
o cumprimento da peregrinação ao túmulo do Apóstolo. 
A condição: os viajantes deveriam andar – possivelmente 
em seus países de origem – os quilômetros que faltavam 
para completar o mínimo de cem, exigido para a obten-
ção do certificado. 

Foi assim que nasceu o Caminho Brasileiro, inaugura-
do em 29 de junho de 2017, com o apoio da Arquidiocese 
de Florianópolis e o suporte da Associação Catarinense 
dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela 
(ACACSC). Idealizado por Fábio Tucci Farah e Mariana 
de Assis Viana Mansur, é o primeiro trecho do Caminho 
de Santiago de Compostela no continente americano re-
conhecido pela Catedral de Santiago de Compostela e 
integrado – oficialmente – a uma rota histórica. Traçado 
por José Alves Pereira Filho, Maria Pesavento Pereira e 
Ilson Clemente, ele perfaz 23 quilômetros e deve ser reto-
mado em La Coruña, na Espanha. 

Buen Camino!  
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Oração da Manhã, 
a ser realizada todos os dias, 

antes de partir em peregrinação* 

São Tiago, abandonastes tudo para seguir o 
Senhor. Que nesta breve peregrinação, eu 

consiga, como vós, enxergar Suas pegadas e – 
liberto das redes do mundo – me apresse em 
alcançá-Lo.

Com vosso cajado, lançai ao inferno os anjos 
caídos que cruzarem meu caminho e protegei-
me dos perigos da jornada.  Aliviai meu cansaço, 
eu vos rogo, e ajudai-me a suportar o peso de 
minha cruz. 

Durante a viagem, abri meus ouvidos aos 
ensinamentos de Cristo. E preparai-me para 
contemplar a Sagrada Face. Como verdadeiro 
discípulo, esteja eu pronto a oferecer a cabaça, a 
capa e o alforje ao peregrino desamparado. 
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Se eu cair ou me enveredar por atalhos 
tortuosos, conduzi-me novamente ao Caminho. 
Fortalecei-me, São Tiago, para que eu abrace 
– com todas as minhas forças – as missões 
que o Pai me confiar (pode-se mencionar a(s) 
missão(ões) já conhecidas(s) ou pedir que ela(s) 
seja(m) revelada(s) durante a peregrinação). E 
intercedei por mim para que eu também alcance 
a graça... (mencionar a graça desejada).  

Em vossa companhia, São Tiago, possa meu 
coração se encher de júbilo e esperança. E a 
cada passo em direção à vossa casa, eu me sinta 
mais perto do Reino dos Céus. 

Amém.

(*) Os trechos catarinense e galego do Caminho Brasileiro 
perfazem aproximadamente 100 quilômetros que, em 
média, são percorridos em quatro dias. Esta novena pode 
ser iniciada antes do início da peregrinação, acompanhar 
o peregrino na viagem para a Espanha e se estender após o 
término da rota no sepulcro do Apóstolo.



PRIMEIRO DIA 
O CHAMADO
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Oração da Manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.

Palavra de Deus (São Mateus 4, 18-22)
“Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 
dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão 
André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram 
pescadores. Jesus disse-lhes: ‘Segui-me, e eu farei 
de vós pescadores de homens.’ Eles, imediatamente, 
deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo 
adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de 
Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco, 
com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os 
chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, 
eles o seguiram.” 
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Rezemos
São Tiago, seguistes o chamado de Cristo e vos 
tornastes pescador de homens. Com esta novena 
que se inicia hoje, assumo o compromisso de 
largar o meu barco e me atirar em vossa rede. 
Fortalecei-me para que eu não volte à velha vida. 
Nesta pequena jornada, sede meu guia e protetor. 
Eu vos rogo, levai-me ao convívio com os outros 
apóstolos e guiai-me ao encontro de Nosso 
Senhor. Amém.   

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



SEGUNDO DIA 
A HUMILDADE
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Oração da Manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.

 
Palavra de Deus (São Marcos 10, 35-38,43,44)

“Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-
se de Jesus e lhe disseram: ‘Mestre, queremos que 
faças por nós o que te vamos pedir.’ Ele perguntou: 
‘Que quereis que eu vos faça?’. Responderam: 
‘Permite que nos sentemos, na tua glória, um à tua 
direita e o outro à tua esquerda!’ Jesus lhes disse: 
‘Não sabeis o que estais pedindo. Podeis beber o 
cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o 
batismo com que eu vou ser batizado?... Entre vós 
não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre 
vós seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o 
primeiro entre vós seja o escravo de todos.’” 
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Rezemos
São Tiago, que essa admoestação de Cristo 
também me toque. Ajudai-me a escapar das 
armadilhas da glória mundana. Com os olhos 
voltados para o Alto, possa eu peregrinar por 
esta vida como um servo e um escravo de todos, 
sobretudo dos desamparados e oprimidos. 
Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



TERCEIRO DIA 
A PAZ DE DEUS
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Oração da Manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.

Palavra de Deus (São Lucas 9, 52-56)
“Enviou então mensageiros à sua frente, que se 
puseram a caminho e entraram num povoado de 
samaritanos, para lhe preparar hospedagem.  Mas 
os samaritanos não o queriam receber, porque 
mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os 
discípulos Tiago e João disseram: ‘Senhor, queres 
que mandemos descer fogo do céu, para que os 
destrua?’ Ele, porém, voltou-se e os repreendeu. E 
partiram para outro povoado”.  
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Rezemos
São Tiago, desejo, muitas vezes, invocar o fogo 
do céu sobre meus desafetos. Intercedei por mim 
para que meu coração seja abrasado pelo fogo do 
Espírito Santo e minha alma, inundada pela paz 
do Senhor. Possa eu, como vós, superar o desejo 
de vingança e me empenhar ardorosamente na 
salvação dos homens. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



QUARTO DIA 
A RESSURREIÇÃO DA MENINA
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Oração da Manhã
Pelo sinal da Santa Cruz...  
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.

Palavra de Deus (São Lucas 8, 51-55)
“Quando chegaram à casa, não deixou ninguém 
entrar com ele, a não ser Pedro, João, Tiago e o pai 
e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. 
Mas Jesus disse: ‘Não choreis. Ela não está morta, 
mas dorme’. Zombaram dele, pois sabiam que ela 
tinha morrido. Então, ele pegou a menina pela mão 
dela e exclamou: ‘Menina, levanta-te!’ Ela voltou a 
respirar e imediatamente se levantou”.
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Rezemos
São Tiago, fostes um dos escolhidos para 
presenciar a ressurreição da filha de Jairo. 
Quantas vezes caminho pelas estradas do mundo 
morto para o Reino dos Céus? “Levanta-te!” Que 
a ordem de Cristo para a filha de Jairo atravesse 
os milênios e reverbere em meus ouvidos. E ao 
abrir os olhos da minh’alma, eu desperte para a 
verdadeira vida. Amém.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



QUINTO DIA 
A TRANSFIGURAÇÃO 

DO SENHOR
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Oração da Manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.

Palavra de Deus (São Mateus 17, 1-9)
“Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago 
e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, 
numa alta montanha. E foi transfigurado diante 
deles: seu rosto brilhou como o sol e suas roupas 
ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-
lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, 
então, tomou a palavra e lhe disse: ‘Senhor, é 
bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três 
tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para 
Elias’. Ainda estava falando, quando uma nuvem 
luminosa os cobriu com sua sombra. E, da nuvem, 
uma voz dizia: ‘Este é o meu filho amado, nele está 
meu pleno agrado: escutai-o!’ Ouvindo isto, os 
discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram 
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muito assustados. Jesus se aproximou, tocou 
neles e disse: ‘Levantai-vos, não tenhais medo’. Os 
discípulos ergueram os olhos e não viram mais 
ninguém, a não ser Jesus.” 

Rezemos
São Tiago, como vós, segui o chamado de Cristo 
e abandonei o antigo barco para acompanhá-
Lo. Ouvi Seus ensinamentos e fiquei extasiado 
diante de Seus milagres. Que ao vosso lado, eu 
contemple a Face Transfigurada do Senhor. E 
seja transformado à luz da Divina Presença. Se o 
medo me derrubar, erguei-me e acompanhai-me 
na descida da montanha sagrada. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



SEXTO DIA 
A VIGÍLIA
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Oração da Manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.
 
Palavra de Deus (São Marcos 14,32-40)
“Chegaram a uma propriedade chamada 
Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: ‘Sentai-vos 
aqui, enquanto eu vou orar’. Levou consigo Pedro, 
Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. 
Jesus, então, lhes disse: ‘Sinto uma tristeza mortal! 
Ficai aqui e vigiai’! Jesus foi um pouco mais adiante, 
caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse 
possível, passasse dele. Ele dizia: ‘Abbá! Pai! tudo é 
possível para ti. Afasta de mim este cálice! Mas seja 
feito não o que eu quero, porém o que tu queres’. 
Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. 
Então disse a Pedro: ‘Simão, estás dormindo? Não 
foste capaz de ficar vigiando uma só hora? Vigiai e 
orai, para não cairdes em tentação! O espírito está 
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pronto, mas a carne é fraca.’ Jesus afastou-se outra 
vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou 
novamente e encontrou-os dormindo, pois seus 
olhos estavam pesados. E eles não sabiam o que 
responder”.

Rezemos
São Tiago, foram incontáveis as vezes em que 
ignorei as ordens do Senhor e mergulhei nas 
trevas. Quando meus olhos e meu coração 
estiverem “pesados”, eu vos rogo, gritai em meus 
ouvidos e ajudai-me a permanecer vigilante 
nas horas mais sombrias. Intercedei por mim 
para que eu não fuja à sombra da mais dura 
perseguição. E preparai-me para participar do 
sofrimento que redime o mundo. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



SÉTIMO DIA 
A MISSÃO
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Oração da manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.
 
Palavra de Deus (São Mateus 28, 16-20)
“Os onze discípulos voltaram à Galiléia, à 
montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o 
viram, prostraram-se; mas alguns tiveram dúvida. 
Jesus se aproximou deles e disse: ‘Foi me dada 
toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer 
discípulos entre todas as nações, e batizai-as em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-
lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. 
Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos 
tempos”. 
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Rezemos
São Tiago, obedecestes fielmente a missão que 
Cristo lhe confiou. E, segundo o testemunho 
dos antigos, enfrentastes o desconhecido e 
carregastes a Boa Nova até os confins daquele 
mundo. Fortalecei-me para que eu siga a vocação 
de todos os batizados: ser um missionário do 
Reino dos Céus. E nas belas palavras do sucessor 
de seu companheiro Pedro, o papa Francisco, eu 
me converta em um Evangelho vivo no mundo. 
Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



OITAVO DIA 
O MARTÍRIO
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Oração da manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.

Palavra de Deus (Atos dos Apóstolos 12, 
1-3)
“Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes tomou 
medidas visando maltratar alguns membros da 
Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de 
João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou 
prender também Pedro.” 
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Rezemos

São Tiago, fostes o primeiro dos apóstolos a 
beber do cálice de Cristo e precedestes vossos 
companheiros no Paraíso. Intercedei por mim 
para que eu jamais recue diante da espada dos 
inimigos da Fé. E tenha a coragem de selar meu 
testemunho, se preciso for, com o próprio sangue.  
Amém.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai



NONO DIA 
O CAMINHO
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Oração da manhã
Pelo sinal da Santa Cruz... 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
São Tiago, nesta peregrinação, abençoai-me com 
vossa presença. Afastai os perigos do caminho, 
corrigi os meus passos e aliviai meu cansaço. 
Amém.

Palavra de Deus (Colossenses 3,1-4)
“Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, 
onde Cristo está entronizado à direita de Deus; cuidai 
das coisas do alto, não do que é da terra. Pois morrestes, 
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós 
também sereis manifestados com ele, cheios de glória.”
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Rezemos
São Tiago, possa eu, em meu regresso para 
casa, carregar vossa amizade e os valiosos 
ensinamentos aprendidos nesta viagem. Se, 
porventura, eu me esquecer do Caminho que leva 
ao Reino dos Céus, guiai-me com vossa luz. Sede 
meu intercessor junto ao Pai. E quando eu chegar 
ao final de minha peregrinação por esta vida, 
buscai-me. E conduzi-me através do Pórtico da 
Eterna Glória. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai
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