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São Matias Apóstolo

..."É necessário, pois, que, dentre estes homens que nos acompanharam todo o
tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João
até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha
da sua ressurreição?" Apresentaram então dois: José, chamado Barsabás e
cognominado Justo, e Matias. E fizeram esta oração: "Tu, Senhor, que conheces o
coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar o lugar que
Judas abandonou, no ministério do apostolado, para dirigir-se ao lugar que era o
seu". Lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então
contado entre os doze apóstolos.”
(Atos dos Apóstolos 1,21-26)

Matias, o 13º Apóstolo
São Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o Traidor, no colégio apostólico.
Era um dos numerosos discípulos que seguiram Jesus, desde o começo de sua vida pública. Foi
testemunha de Jesus e viveu todo o drama da paixão, morte e ressurreição. Assim os Atos dos
Apóstolos descreve a sua eleição: "É necessário, pois, que, dentre estes homens que nos
acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo
de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua
ressurreição?" Apresentaram então dois: José, chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias.
E fizeram esta oração: "Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois
escolheste para ocupar o lugar que Judas abandonou, no ministério do apostolado, para dirigir-se
ao lugar que era o seu". Lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então
contado entre os doze apóstolos (Atos dos Apóstolos 1,21-26).
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Pregou na Judéia, Capadócia, nas praias do Mar Cáspio e na Etiópia. Conforme disse São Pedro
"Matias era um dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus
estava entre nós, começando do dia de Seu batismo até o dia que Ele foi tirado de nós" "Matias,
disse Pedro, é uma testemunha da ressurreição de Cristo".
Segundo alguns especialistas nos evangelhos, existem alguns trechos que são de autoria de Matias
e circularam no mundo cristão da época, mas grande parte foi perdida e apenas algumas sentenças e
citações foram recuperadas e são as citadas com sendo dele. A tradição diz que sofreu perseguições
e o martírio e foi morto a pedradas e então decapitado em Colchis, Jerusalém.

As suas relíquias foram trasladadas por Santa Helena e são agora veneradas na Abadia de São
Matias em Trier, na Alemanha. Existe alguma confusão entre São Matias e São Mateus em alguns
escritos antigos. Na arte litúrgica da igreja São Matias é retratado como um velho apóstolo
segurando uma alabarda e no seu escudo aparecem uma machadinha e uma Bíblia. A Bíblia quer
lembrá-lo como um grande pregador, a machadinha lembra sua morte de mártir (decapitação).

Bispo e mártir
Tecnicamente Matias foi o primeiro bispo ou recipiente da sucessão apostólica. Além disso, ele era
um Apóstolo original e testemunho da ressurreição. Estabeleceu o fundamento para o Cristianismo
Egípcio e de acordo com seus ensinamentos, os filósofos esotéricos cristãos do segundo século,
Alexandria e os alexandrianos, Basilides e seu filho Isadore, estabeleceram a forma gnóstica de
misticismo que é característica dessa interpretação. Foi um dos cinco Apóstolos na Armênia sendo
mais provável que ele, e não Mateus, quem tenha sido condenado e martirizado pelo Sanhedrin
judaico na Pérsia.
Ele está ligado também à Etiópia, que pode ter sido uma parte da Macedônia ou Armênia, e teve
fortes ligações com Felipe, Tomé e outros evangelistas dessa Etiópia. Contudo, as estórias que o
conectam ao Norte da África e a visitas aos canibais podem apontar para a Etiópia Africana, citada
por Felipe através das sobreviventes tradições dos Cristãos Coptas e lá teria sido martirizado e
decapitado. Sua festa votiva é em 24 de fevereiro.

Orações
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Oração a São Matias Apóstolo - 1
Ó Deus, que a vossa Igreja exulte sempre no constante louvor do Apóstolo São Matias, para que,
sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel a seus ensinamentos. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Oração a São Matias Apóstolo - 2
Oração São Matias, que fostes escolhido para ocupar o lugar do décimo segundo apóstolo, o infame
Judas Iscariotes, peço-vos que intercedais junto a Deus para eu os traidores sejam substituídos por
fiéis arautos do santo Evangelho, que a separação do joio e do trigo aconteça sem tardar em todos
os locais missionários para que não sejam motivos de escândalos principalmente aos que elegeram a
Cristo e a Sua Igreja. Os que não aceitarem a graça da conversão, fechando seu coração, apartai-os
Senhor de vossa seara, a fim de que somente os cristãos realmente fiéis a missão que lhes confiastes
possam permanecer unidos e santos, manifestando vosso amor em verdade e em vida. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém.

Oração a São Matias Apóstolo - 3
Concedei-nos, Ó Senhor do mundo, a fé inabalável dos primeiros apóstolos, e pela intercessão de
São Matias, alcançar a Graça que tanto necessito. São Matias, rogai por nós. Amém.
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