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Domingo da Epifania
Ano C

Vimos a Sua estrela...
... e viemos adorá-Lo
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Epifania do Senhor
(Dia de Reis)

1.ª Leit. – Is 60, 1-6;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;
2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;
Evangelho – Mt 2, 1-12.

A liturgia deste Domingo leva-nos à manifestação de Jesus como “a luz”

que atrai a si todos os povos da terra. Essa “luz” incarnou na nossa história, a

fim de iluminar os caminhos dos homens com uma proposta de salvação/liber-

tação.

A primeira leitura, anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que

alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo.

No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de

Jesus vêm os “magos”, atentos aos sinais da chegada do messias, que o acei-

tam como “salvação de Deus” e o adoram. A salvação, rejeitada pelos habitan-

tes de Jerusalém, torna-se agora uma oferta universal.

A segunda leitura apresenta o projecto salvador de Deus como uma

realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa

mesma comunidade de irmãos – a comunidade de Jesus.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Comentarista – A nossa Caminhada de Natal continua neste Domingo da
Epifania. A palavra-chave que vamos valorizar, a partir da Liturgia da Palavra,
é Presença. A Epifania é feita de trevas e de luz. Herodes está nas trevas:
cheio de inquietude e toda Jerusalém com ele ... Ele convoca os Magos "em
segredo", fecha-se na mentira, fazendo crer que quer adorar o Messias
enquanto procura fazê-lo matar. Os Magos, eles, estão na luz, vêm do país
onde se levanta o sol, e uma estrela ilumina a sua noite. Põem-se a caminho,
procuram, questionam. Esta luz para a qual eles tendem alegra-os. Então,
prosternam-se diante da Presença d’Aquele que se dirá “a Luz do mundo”.
Deus oferece ao mundo o seu Filho como presente, os Magos abrem os seus
cofres e oferecem-nos Àquele que eles consideram como Rei (ouro), como
Deus (incenso) e como humano que é mortal (mirra).

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.
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Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Colecta

Pres. – Senhor Deus omnipotente,
que neste dia revelastes o vosso Filho Unigénito
aos gentios guiados por uma estrela,
a nós que já Vos conhecemos pela fé
levai-nos a contemplar face a face a vossa glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías (Is 60,1-6)

"Brilha sobre ti a glória do Senhor"

Levanta-te e resplandece, Jerusalém,
porque chegou a tua luz
e brilha sobre ti a glória do Senhor.
Vê como a noite cobre a terra
e a escuridão os povos.
Mas sobre ti levanta-Se o Senhor
e a sua glória te ilumina.
As nações caminharão à tua luz
e os reis ao esplendor da tua aurora.
Olha ao redor e vê:
todos se reúnem e vêm ao teu encontro;
os teus filhos vão chegar de longe
e as tuas filhas são trazidas nos braços.
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Quando o vires ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração,
pois a ti afluirão os tesouros do mar,
a ti virão ter as riquezas das nações.
Invadir-te-á uma multidão de camelos,
de dromedários de Madiã e Efá.
Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso
e proclamando as glórias do Senhor.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11)

Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,
todos os povos da terra.

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.
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Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes,
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis,
todos os povos o hão-de servir.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios (Ef 3,2-3a.5-6)

Os gentios recebem a mesma herança prometida

Irmãos:
Certamente já ouvistes falar
da graça que Deus me confiou a vosso favor:
por uma revelação,
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo.
Nas gerações passadas,
ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens
como agora foi revelado pelo Espírito Santo
aos seus santos apóstolos e profetas:
os gentios recebem a mesma herança que os judeus,
pertencem ao mesmo corpo
e participam da mesma promessa,
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 2, 2)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Vimos a sua estrela no Oriente

e viemos adorar o Senhor.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 2, 1-129

"Viemos do Oriente adorar o Rei"

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
"Onde está - perguntaram eles -
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l'O".
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: "Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo profeta:
'Tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo'".
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
"Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l'O".
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
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Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d'Ele,
adoraram-n'O.
Depois, abrindo os seus tesouros,
ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Celebramos hoje a festa da EPIFANIA, que apresenta a visita dos Magos
ao Menino de Belém.

Epifania é uma palavra grega, que significa "Manifestação". Para os cris-
tãos, epifania é uma manifestação extraordinária de Deus, pela qual Ele se
revela em factos da história da salvação...

No Antigo Testamento temos muitas epifanias...  A mais famosa foi no
monte Sinai, quando Deus fez a Aliança com o seu povo e entregou os 10
mandamentos... Essas epifanias eram a preparação da epifania definitiva, cuja
festa hoje celebramos:  É a manifestação de Jesus, como "a Luz" que atrai a
si todos os povos da terra. Essa "luz" encarnou na história, para iluminar os
caminhos dos homens  com uma proposta de Salvação.

A 1.ª Leitura anuncia a chegada da Luz salvadora de Javé, que alegrará
Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus os povos de todo o mundo. (Is 60,1-6).

A 2.ª Leitura afirma que a presença salvadora de Deus no meio do povo
não se destinará apenas a Jerusalém, mas a todos os povos.

No Evangelho, vemos a concretização das promessas: ao encontro de Je-
sus vêm os "magos", atentos aos sinais da chegada do Messias, que O aceitam
como "Salvação de Deus" e O adoram. (Mt 2,1-12).
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O texto não é uma reportagem da visita de três chefes de estado a outro
país. É uma catequese para apresentar Jesus como Salvador de todos os
homens. Os Magos representam os homens do mundo inteiro, que se põem a
caminho de Jerusalém com as suas riquezas para encontrar a Luz salvadora
de Deus, que brilha sobre a cidade. A Estrela não é um astro no céu, mas
Jesus, a Luz que ilumina todos os homens.

Meditemos as ATITUDES dos principais personagens...
Os Magos: "Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo..." Atentos,

viram a estrela e puseram-se a caminho... Não deixaram para depois... Não
desistiram perante o cansaço da longa viagem...  Não desanimaram com o
desaparecimento da estrela, nem com a indiferença dos habitantes de Jerusa-
lém: perseveraram até o fim e acabaram por encontrar o que procuravam.
Não foram de mãos vazias... Oferecem o que de melhor tinham...

Os Doutores da Lei:Souberam indicar muito bem o caminho aos magos,
mas não foram a Belém...

Herodes: Ganancioso, tinha o poder em suas mãos... e uma criança indefe-
sa, que amedronta esse rei poderoso e sua luxuosa corte....

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Duas atitudes se vão repetir ao longo do Evangelho:
– O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os "magos" do oriente (que

são pagãos) O adoram;
– Herodes e Jerusalém "ficam perturbados" e planeiam a sua morte, en-

quanto que os pagãos sentem uma grande alegria e  o reconhecem como o
seu Senhor.

– Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo; mas vai ser acolhido pelos pagãos,
que entrarão a formar parte do novo Povo de Deus.

– Diante de Jesus, as atitudes são diversas: vão desde a adoração dos
"magos" até à rejeição total de Herodes, passando pela indiferença dos sacer-
dotes e dos escribas: Eles conheciam bem as Escrituras, mas não foram ao
encontro do Messias.

Com quem nos identificamos?
– Com os Magos, que se ajoelham: isto é, reconhecem n’Ele a Luz do

Mundo e O seguem?...
– Com os sacerdotes e escribas, que ficam indiferentes?...
– Com Herodes, que procura apagar a Luz?...
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☞ ☞ ☞ ☞ ☞ A Lição dos Magos
– O itinerário dos "magos" reflecte o processo dos pagãos para encontra-

rem Jesus: estão atentos aos sinais (estrela), percebem que Jesus traz a salva-
ção; põem-se decididamente a caminho para o encontrar; perguntam aos ju-
deus, que conhecem as Escrituras, o que fazer; encontram Jesus e adoraram-
n’O.

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ A exemplo dos Magos, somos todos peregrinos na fé!...
– ATENTOS aos sinais... e prontos a segui-lo generosamente?
– PERSEVERANTES, mesmo nos momentos de dificuldades,   quando a

estrela indicadora parece ter desaparecido, ou próprio Deus parece ter-se
esquecido da gente?

– FIÉIS, apesar da maldade dos Herodes da vida, ou da indiferença de
tantos católicos, que encontramos ao longo de nossa caminhada para Deus?

– GENEROSOS  em oferecer o que de melhor temos, ou apresentamo-
nos sempre de mãos vazias?

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Conduzidos pela estrela, como os Magos,
também nós procuramos o Senhor.
Oremos juntos ao Pai que está nos Céus,
pedindo-Lhe que faça brilhar sobre os homens
a sua luz de verdade e de vida, dizendo com alegria:

«Iluminai, Senhor, a terra inteira»

1. Pela Igreja e por todos os seus filhos,
para que sejam luz que ilumina,
ao proclamarem as glórias do Senhor,
oremos, irmãos.

2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos
e por todos os anunciadores da Boa Nova,
para que a tornem atraente em suas palavras,
oremos, irmãos.

3. Pelos que não chegaram ainda à luz da fé,
para que, seguindo a estrela de Belém,
possam vir a adorar o Salvador,
oremos, irmãos.
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4. Por aqueles que, sem descanso,
trabalham pela concórdia e pela paz,
para que a vejam despontar no horizonte,
oremos, irmãos.

5. Por todos nós que aqui nos reunimos,
para que aprendamos a saborear intimamente
o mistério que nos foi dado a conhecer,
oremos, irmãos

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
a quem os homens não procurariam
se antes não Vos tivessem encontrado,
completai em nós a obra começada
e fazei que a nossa maneira de viver
nos leve a contemplar a vossa glória.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Orai, irmãos,

para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre  as Oblatas

Pres. – Olhai com bondade, Senhor,
para os dons da vossa Igreja,
que não Vos oferece ouro, incenso e mirra,
mas Aquele que por estes dons
é manifestado, imolado e oferecido em alimento,
Jesus Cristo, vosso Filho, Nosso Senhor.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.

V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.

V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, Senhor do universo, Pai santo e bom.
Àqueles que Vos procuram, na justiça e na paz,
ofereceis o vosso Filho Jesus Cristo,
como luz que ilumina os seus caminhos.
O seu nascimento na nossa humanidade
é a aurora de uma esperança sem fim.
A sua vida é uma estrela
que nos guia para a felicidade da fé.
Ele é rei que dá a primazia
aos infelizes e aos insatisfeitos espiritualmente.
Ele é pastor que reúne e alimenta o seu povo.
Ele é Cordeiro imolado que dá a sua vida,
para associar todos os povos na mesma herança eterna.
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É por isso que, com os anjos e os pastores,
com os magos e os peregrinos da esperança,
pelos caminhos do mundo,
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai Santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.
Formastes o homem à Vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós,
seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.
E quando, por desobediência, perdeu a Vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na Vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da Salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai Santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes, como Salvador, o Vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos,
a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o Vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a Sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.
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E a fim de vivermos não já para nós próprios,
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a Sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós Vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam para nós
✠✠✠✠✠ no Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai Santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice com vinho, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo
e a sua descida à  mansão dos mortos;
proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado
e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação
que preparastes para a vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o Vosso servo o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
todos os bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
de todos os ministros sagrados,
os fiéis que Vos apresentam as suas ofertas,
os membros desta assembleia, todo o Vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.
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E a todos nós, vossos filhos,
concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do Céu,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no vosso reino,
cantemos eternamente a vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, da soberba do saber e do poder,
que nos impedem de Vos procurar e seguir;
livrai-nos da indiferença religiosa,
que nos instala na monotonia e no desinteresse
de Vos conhecermos melhor,
para cada vez mais Vos amarmos.
Dai-nos a fé e a coragem dos magos
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que quereis reunir no mesmo amor todos os homens,

 perdoai os nossos mal-entendidos,
 as nossas divisões e discórdias.
 Dai-nos a graça de partilhar o Vosso amor e a Vossa paz
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Iluminai-nos, Senhor,
sempre e em toda a parte com a vossa luz celeste,
para que possamos contemplar com olhar puro
e receber de coração sincero
o mistério em que por vossa graça participámos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Entrega da Bíblia

Catequista – No itinerário da Catequese, no 4.º ano, está prevista a celebração

da Festa da Palavra, a qual só ocorre no final do ano catequético.

Contudo, como todas as Catequeses, a partir do Natal, se centram

na importância da Palavra de Deus, que nos reúne, alimenta e

orienta no caminho da Vida, as crianças do 4.º ano recebem a

Bíblia hoje. Os catecismos dos anos seguintes aprofundarão a

História do Povo de Deus e o Mistério de Cristo, que a Bíblia nos

apresenta, numa grandiosa perspetiva de Fé. Por estas razões, a

Bíblia torna-se uma espécie de “livro de bolso” do cristão. De

facto, “desconhecer as Escrituras é ignorar Cristo”.

Eis a razão porque, nesta fase,  se faz a Entrega da Bíblia.

Nos primeiros séculos da Igreja, este gesto da Entrega da

Bíblia marcava o princípio da preparação próxima para celebração

dos Sacramentos da Iniciação Cristã (Batismo, Confirmação e

Eucaristia). Agora, esta entrega destina-se a ajudar a celebrar a

nossa caminhada ao longo da vida.

(entretanto as crianças aproximam-se para receberem a Bíblia
e o Presidente da Celebração diz, inspirado em Rom 8,10-13):

Se as crianças forem muitas, o celebrante apenas diz no início a fórmula, e todas
as crianaçs respondem ao mesmo tempo. Depois faz a entrega da Bíblia às

crianças, que a recebem e a beijam

Pres. – A Palavra de Deus está perto de ti!

A criança responde, beijando a Bíblia:

Criança(s) – Na minha boca e no meu coração, para alcançar a salvação!

(forma processional, por ordem, podendo ser acompanhada do Cântico
"Eu vim para escutar")
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós os seus olhos
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

A mensagem da Epifania é clara:
Deus não limita o seu amor apenas aos crentes,
mas ilumina todos os povos da terra…
Tal é um convite
a abrir a nossa inteligência e o nosso coração
em relação a todos os homens que se julgam longe de Deus.
Concretamente, na nossa vida quotidiana,
não cessemos de dar graças:
pelo seu Espírito, Deus fala a todo o homem!
Para esta semana que começa,
levemos no nosso coração as palavras do salmo
que valem para todo o homem de boa vontade:
“Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos”.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus.


