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CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR – ANO A – 05/01/2020 

Cor litúrgica: Branca  

 
Ambientação:  
- Preparar o ambiente festivo, providenciando velas para todos os participantes da celebração;  

-Ver com a equipe de canto todas as partes a serem cantadas na celebração;  

-Ver, antecipadamente, com os leitores os textos para que sejam lidos com clareza e pausadamente, a fim de que a 

Palavra chegue a todos e possa ser bem compreendida.  

 

I. RITOS INICIAIS 
1. Comentário inicial: Irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos(as) a esta Celebração. Celebramos hoje a 

manifestação de Jesus Cristo como Salvador Universal. Representados pelos magos do Oriente estão todos 

os seres humanos, na diversidade das raças e dos povos. O presépio nos ensina que Jesus não faz distinção 

de pessoas. Celebremos a festa de hoje no desejo de que ela nos fortaleça para compreendermos que todos 

nós, seres humanos, somos irmãos e irmãs uns dos outros. Somos a grande família criada por Deus, 

redimida por Cristo e santificada pelo Espírito. Iniciemos este nosso encontro, cantando juntos o canto de 

entrada. 

 

CANTO 

Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a 

vossa luz, brilhe a vossa luz! (bis) 

1. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai! Afugentando as trevas, ao Pai glorificai! 

2. A vossa Luz é o Cristo que dentro em vós está: Via, Verdade e Vida, Ele vos guiará! 

3. Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão, a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão! 

4. Ninguém a luz acende deixando-a se esconder: Vossa luz ilumine, faça a vida vencer! 

 

2. Sinal da Cruz  

Ministro: Em nome do Pai + e do Filho e do espírito Santo. (pode ser cantado) 

 

3. Saudação inicial 

Ministro: P. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de 

Cristo, esteja convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Ministro: Irmãos e irmãs, seguindo uma estrela, homens vindo de longe, atravessaram o deserto 

em busca do Menino Jesus. 

T. Vindos de nossos lares, reunimo-nos nesta santa celebração para estar com Jesus. 



Ministro: Sim! A luz de Cristo nos reúne e nos acolhe. 

T. Em Jesus, todos nos tornamos irmãos. 

 

5. Recordação da Vida 

Lembrar algum fato relevante na vida da Igreja, na comunidade... 

Em nível diocesano lembrar: 

- As assembleias de pastoral que acontecem neste mês e em janeiro nas paróquias da diocese. 

Outros acontecimentos eclesiais da comunidade. 

Ao final de cada memória, a comunidade responde: Nós vos louvamos e vos bendizemos, 

Senhor.  

 

6. Ato Penitencial 

CANTO 

1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, irmãos, confesso que eu pequei por 

pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. 

Piedade, Senhor! Piedade, Senhor! Piedade de nós (bis). 

2. Peço também à Virgem e aos santos anjos, e a vós, irmãos eu peço que rogueis a Deus que é 

Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. 

 

7. Hino de Louvor  

Glória a Deus. Glória a Deus (bis) 

1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, rei celeste, os que 

foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso 

nome, vossos dons agradecemos. 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós de Deus, Cordeiro santo, nossas culpas 

perdoai.  Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 

nosso clamor. 

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor! 

 

8. Oração da Coleta 

Ministro: OREMOS: Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela 

estrela, concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia 

face a face no céu. Por N.S.J.C.                    T. Amém. 
 

II. LITURGIA DA PALAVRA 
 

9. Invocação ao Espírito Santo (oração ou canto) 

 

10. Primeira leitura: Isaías 60,1-5 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do 

Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos; mas sobre ti 

apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao 

redor e vê: todos se reuniram e vieram a ti; teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, 



carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois 

com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações; será uma 

inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir; virão todos os de Sabá, trazendo 

ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. - Palavra do Senhor. T. Graças a Deus. 

 

11. Salmo Responsorial (Sl 71) 

As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor! 

1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza! Com justiça 

ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. 

2. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho! De mar a mar 

estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra! 

3. Os reis de Társis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons; e também os 

reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de 

adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. 

4. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do 

indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. 

 

10. Segunda leitura: Efésios 3,2-3a.5-6 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios 

Irmãos: Se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso 

respeito, de como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Este mistério, Deus não o fez 

conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus 

santos apóstolos e profetas: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo 

corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho.  

– Palavra do Senhor.     T. Graças a Deus. 

 

11. Aclamação ao Evangelho 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. 

 

12. Evangelho: Mateus 2,1-12 

Ministro: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns 

magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: “Onde está o rei dos judeus, que acaba 

de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. Ao saber disso, o rei Herodes 

ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes 

e os mestres da Lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: “Em 

Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: ‘E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum 

és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor 

de Israel, o meu povo’”. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles 

cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: “Ide e 

procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que 

também eu vá adorá-lo”. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto 

no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a 

estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino 

com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe 



ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, 

retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho.  

- Palavra da Salvação.    T. Glória a vós, Senhor. 

 

Conforme prevê a liturgia de hoje, após a proclamação do Evangelho, antes da homilia ou após a comunhão, 

é feito anúncio solene das principais festas litúrgicas do ano. O leitor lê o seguinte texto: 

 

PROCLAMAÇÃO DAS SOLENIDADES MÓVEIS EM 2020 

Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se. Ela sempre haverá de se manifestar no 

meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, 

recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo do 

Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no Domingo de Páscoa, este ano 

a 12 de abril. Em cada Domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande 

acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do 

Senhor derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico: as Cinzas, início da Quaresma, a 26 de 

fevereiro; a Ascensão do Senhor, a 24 de maio; Pentecostes, em 31 de maio; e o primeiro 

Domingo do Advento, a 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos 

Apóstolos, dos Santos na Comemoração dos Fiéis Defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra 

proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da 

história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

13. Partilha da Palavra (pistas) 
 

1ª leitura:  

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

que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. 

- Será que nas comunidades brilha a luz libertadora de Jesus?  

- Elas são uma luz que atrai os homens?  

- Até onde as nossas desavenças e conflitos, a nossa falta de amor e de partilha, os nossos ciúmes e rivalidades 

contribuem para ofuscar o brilho dessa luz de Deus que devíamos refletir? 

 

2ª leitura:  

A segunda leitura apresenta o projeto 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. 

-  Será que na nossa Igreja há espaço para todos os que buscam a luz libertadora de Deus?  

- Os irmãos que têm a vida destroçada, ou que não se comportam de acordo com as regras da Igreja, são 

acolhidos, respeitados e amados?  

 

Evangelho:  

 

No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus vêm os “magos” do 

oriente, representantes de todos os povos da terra… Atentos aos sinais da chegada do Messias, 

procuram-no com esperança até O encontrar, reconhecem nele a “salvação de Deus” e aceitam-

no como “o Senhor”. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-se agora um dom 

que Deus oferece a todos os homens, sem exceção. 



- Meditemos nas atitudes das várias personagens que Mateus nos apresenta em confronto com Jesus: os 

“magos” (adoração), Herodes (a rejeição), os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo (a 

indiferença). Identificamo-nos com algum destes grupos? 

- Os Magos se desinstalaram de seus lugares: viram a “estrela”, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram 

procurar Jesus. Somos capazes da mesma atitude de desinstalação, ou estamos demasiado agarrados ao nosso 

sofá, ao nosso colchão especial, à nossa televisão, à nossa aparelhagem?  

 

14. Profissão de fé (Creio) 

 

15. Preces 

P. Irmãos e irmãs, Deus Pai, em seu infinito amor, deseja que a Luz de Cristo chegue a todos os 

povos e nações e para esta missão 

Ele nos convoca. Repletos de alegria, esperança e desejo missionário, apresentemos nossas preces. 

1. Pela Igreja, para que, vivendo e irradiando a misericórdia, dissipe o poder das trevas e faça 

brilhar sobre todos os povos a luz do Evangelho, rezemos ao Senhor. 

T. Senhor, escutai a nossa prece. 

2. Pelo mundo inteiro, tão marcado por guerras e divisões, para que encontre no testemunho dos 

cristãos o anseio por perdão, reconciliação e paz, rezemos ao Senhor. 

3. Por todas as famílias, para que sejam fecundas escolas de fraternidade, acolhimento, ajuda 

mútua e reconciliação, rezemos ao Senhor. 

4. Pelos que sofrem sem esperança, pelos que buscam sem fé, para que o Salvador se manifeste 

também a eles e lhes conceda a 

luz da fé, rezemos ao Senhor. 

5. Por todas as pessoas que carregam dentro de si sentimentos de divisão, preconceito e 

indiferença ao próximo, para que sejam deles libertadas e acolham a comunhão que brota da 

gruta de Belém, rezemos ao Senhor. 

6. Por todos nós, para que Aquele que foi adorado pelos Magos cure a tristeza do nosso coração, 

dê a nossos olhos a luz que purifica e nos permita contemplá-lo eternamente no céu, rezemos ao 

Senhor. 

(Outras preces) 

Ministro: Pai Santo, vosso amado Filho Jesus acolheu com carinho as oferendas dos Magos. 

Acolhei também as nossas preces e com elas o nosso mais profundo desejo de vos amar e servir. 

Por Cristo, nosso Senhor. T. Amém. 

 

III. COLETA FRATERNA (PARTILHA) 
 

]Rezar antes do momento das ofertas a Oração do Dizimista 

 

“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo! Não é um 

auxílio, porque não precisais dele! Também não é o que me sobra, que vos ofereço. Esta 

oferta representa minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi de vós. Amém!” 

 

IV. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS 
16. Oração espontânea de louvor e gratidão ao Senhor por tantos benefícios recebidos. O ministro 

introduz a oração. A cada louvor, o povo responde:  



- Senhor Deus, nossa alegria, louvado sejas para sempre! 

 

V. RITO DA COMUNHÃO 
17. A comunhão sobre o altar - O Ministro da Comunhão coloca a âmbula com as hóstias 

consagradas sobre o altar. Pode-se cantar um canto eucarístico.  

 

18. Oração do Pai nosso 

19. Abraço da paz 

20. Convite à comunhão: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... 

21. Comunhão 

22. Silêncio para oração pessoal 

 

23. Oração pós-Comunhão 

M. OREMOS: Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz celeste, para que 

possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por Cristo, 

nosso Senhor. T. Amém. 

 

24. Vivência 
A celebração de hoje é uma celebração de acolhimento. Façamos, então, de nossos corações, 

nossos lares e nossas comunidades, locais de maior acolhimento, em especial das famílias. 

Busquemos e acolhamos as famílias em crise, as que estão sofrendo e as que estão afastadas. Desse 

modo, seremos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, o filho da Virgem Maria. 

 

VI. RITOS FINAIS 
 

25. Avisos  

 

26. Bênção 

Ministro: O Senhor esteja conosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

Ministro:  Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre vós as suas 

bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade. 

T. Amém. 

Ministro: Porque seguis confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz entre as 

trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos. 

T. Amém. 

Ministro: Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, Luz da luz, que os 

magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram. 

T. Amém. 

 

27. Canto final (à escolha) 


