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15 de agosto 

MEMORIA LITÚRGICA DE SÃO TARCISIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM 15 DE AGOSTO, CELEBRAMOS A MEMÓRIA LITÚRGICA DE SÃO 
TARCISIO, PADROEIRO DO APOSTOLADO DOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA E PROTETOR DOS 
REFUGIOS MARIANOS. 
 
Foi um jovem que foi martirizado na Via Ápia em Roma por volta de 267 
ou 268 DC. Tarcísio, conhecido como "o mártir da Eucaristia", é venerado 
como o padroeiro dos acólitos e coroinhas. O Martirológio Romano o 
celebrava em 15 de agosto. 
 
A principal fonte da história de San Tarcísio está na inscrição que o Papa 
Damaso (366-384) colocou no túmulo do menino mártir. Situado em um 
momento de perseguição à Igreja, ele conta a história de Tarcísio. 
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Depois da Missa, ele levou as hóstias consagradas aos cristãos 
encarcerados que esperavam o martírio. Sendo criança, seria menos 
suspeito visitá-los do que se você fosse um adulto. 
 
Enquanto caminhava para a prisão pela calçada romana conhecida como 
Via Ápia, ele se deparou com um grupo de meninos e homens pagãos 
que começaram a assediá-lo. Embora não soubessem, especificamente, 
que ele pertencia ao grupo oculto de cristãos, exigiram que ele mostrasse 
o que tinha em suas mãos, que escondia em sua roupa. 
 
Tarcísio se negou, sabendo que eles provavelmente tomariam e 
profanariam o Santíssimo Sacramento se o obtivessem dele. Sua 
continua rejeição enfureceu a multidão que começou a agredi-lo. 
 
Quando a multidão furiosa o golpeou, Tarcísio caiu sobre as pedras da 
Via Ápia protegendo a Hóstia sob seu corpo. A turba não cedeu depois 
que ele caiu e finalmente o matando. Quando eles viraram o corpo para 
descobrir o que ele estava escondendo. Eles não encontraram nada. A 
Hóstia havia desvanecido. 
 
 

 
 
 
Os cristãos recuperaram seu corpo e o enterraram na catacumba de San 
Calixto, não muito longe de onde foi assassinado. Suas relíquias estão 
agora em Roma, na Igreja de San Silvestre in Capite. São Tarcísio de 
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Roma, mártir do Santíssimo Sacramento, tornou-se o primeiro padroeiro 
da Primeira Comunhão. Ele também é o santo padroeiro dos coroinhas. 
 
As últimas linhas do poema são: 
 

“Quando um grupo demente pressionou São Tarcísio, 
que portava os sacramentos de Cristo, 

para mostrá-los aos profanos, 
preferiu que o matassem, 

e entregar sua a vida 
antes para os cachorros rabiosos, 

do que trair o corpo celeste ”. 
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