O Dia do Senhor
Ano C - XXIX - Nº 1734 - cor branca - 06/01/2019

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
JESUS SE MANIFESTA A TODOS OS POVOS E NAÇÕES, VINDE ADOREMOS
Felizes por estarmos reunidos para louvar e
bendizer ao Senhor nosso Deus, cantemos.

2. Canto Inicial (Fernando Nunes)

Deus nos reúne
Organizar na entrada principal da igreja as imagens dos Magos
e uma bonita estrela com a frase da chave de leitura (Jesus se
manifesta a todos os povos e nações, vinde adoremos). Se
houver grupos de folia de reis ou congo, pode-se acolher os fiéis
na praça ou na porta da Igreja. Onde o presépio não estiver
próximo ao presbitério, colocar as imagens de Jesus, Maria e José
em destaque, perto do altar. Durante o canto de ambientação,
uma criança conduz a estrela e adolescentes ou jovens entram
com as imagens dos Magos colocando-as junto à Sagrada
Família. Preparar com antecedência a recordação da vida.
(CD Novena de Natal - 2012)

1 - 25 de dezembro, quando o galo deu sinal ai,
que nasceu Menino Deus numa noite de Natal
ai, ai. (bis)
2 - A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus,
ai, pra avisar os três reis santos que o Menino Deus
nasceu ai, ai. (bis)
3 - Os três reis quando souberam viajaram sem
parar, cada um trouxe um presente pro Menino
Deus saudar ai, ai. (bis)

1. Acolhida

Animador(a) - Irmãos e irmãs, sejam todos
bem-vindos a esta celebração do Mistério
Pascal de Cristo. Neste domingo celebramos
a manifestação de Jesus a todos os povos
e nações. Para bem celebrarmos nossa fé e
nossa vida, recordemos os fatos importantes
da semana que passou (Recordação da vida).
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1 - Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, Emanuel o Messias Jesus, o
Salvador de vocês.
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem Ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o Salvador.
2 - Grande alegria inundou nosso ser, pois nossos
olhos O viram, e se cumpriu a promessa de Deus,
aqui na terra desceu.
3 - Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, O grande Eu sou, sim o Deus
de Israel, o nosso Salvador*. (Cantai..., ao Senhor,
louvem a Deus com suas vozes cantai ... Óhhh
vem, adorar! )
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o salvador. (2x) Salvador!
Presidente - Ao celebrarmos a Solenidade da
Epifania do Senhor, somos convidados a uma
comunhão universal com todas as nações e
culturas, com os diferentes jeitos de adorar a Deus
e buscar a Salvação. Em comunhão com todos os
povos da terra, façamos o sinal da nossa fé. Em
nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Peçamos a Deus que nesta solenidade
nos perdoe e nos santifique com sua luz. (silêncio)
- Senhor, rei da paz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, imagem do homem novo, tende piedade
de nós.
Senhor, tende piedade de nós!

Presidente - Deus misericordioso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém.

- 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.

4. Hino do Glória

8. Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios (3, 2-3a.5-6)

Presidente - Glorifiquemos a Deus pela
manifestação de Jesus em nosso meio, cantando.
(CNBB - Marcos da Matta)

Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória
a Deus lá nas alturas. (bis)
1 - Glória a Deus lá nas alturas paz na terra aos seus
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todopoderoso. Nós vos louvamos vos bendizemos,
Adoramos, Vos glorificamos.
2 - Nós aqui vos damos graças pela vossa imensa
glória. Senhor nosso Jesus Cristo És o Filho
unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Tu és
Filho de Deus Pai.
3 - Vós que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós! Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do
Pai, tende piedade, piedade de nós.
4 - Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, Só vós o
altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém!

5. Oração

Presidente - Ó Deus, luz dos que creem, vós que
hoje revelastes o vosso Filho às nações como
Estrela Guia, acolhei o louvor de todos os povos e
de todas as culturas da terra, e concedei aos que
já vos conhecem pela fé, contemplar um dia o
esplendor da vossa face no céu. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ir. Míria T. Kolling)

É uma luz tua Palavra, é uma luz para mim,
Senhor! Brilhe esta luz, tua Palavra, brilhe esta
luz em mim, Senhor! (bis)

6. Leitura do Livro do Profeta Isaías (60,
1-6)
7. Salmo Responsorial (71) (CD Cantando os Salmos)

As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó
Senhor! (bis)
- 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.
- 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!
- Os reis de Társis e das ilhas hão de vir e oferecerlhe 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.
02

9. Canto de Aclamação (CD Liturgia V - Natal)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Vimos sua estrela no Oriente/ e viemos adorar
o Senhor.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Mateus (2, 1-12)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - No Deus que enviou o Cristo, Luz para
as nações. Professemos nossa Fé.
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra, e de todas as coisas
visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor,
Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido
do Pai antes de todos os séculos; Deus de
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial
ao Pai; por Ele todas as coisas foram feitas. E
por nós, homens, e para nossa salvação, desceu
dos céus: (todos se inclinam) e se encarnou pelo
Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se
fez homem. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as
Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado
à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua
glória, para julgar os vivos e os mortos; e
o seu Reino não terá fim. Creio no Espírito
Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai
e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e
glorificado: Ele que falou pelos profetas. Creio
na Igreja, una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo para remissão dos
pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém.

13. Preces da comunidade

Presidente - Ao Pai que em Jesus manifestou sua
salvação para todos os povos e nações, elevemos
nossos pedidos. Após cada prece cantemos: Ó
Senhor, Senhor neste dia, escutai nossa prece.
(DR)

- Senhor, abençoai o Papa Francisco, nossos
bispos, padres, diáconos, religiosos(as) e todos os
anunciadores da Boa Nova, para que sejam sinal
da luz de Cristo no meio em que vivem. Nós vos
pedimos.

- Senhor, concedei que a estrela da fé que guiou
os magos ao encontro com o Deus Menino,
brilhe hoje no caminho de todos os governantes,
para que aceitem Jesus como a verdadeira luz e
coloque em prática o Seu Projeto de amor. Nós
vos pedimos.
- Senhor dai sabedoria aos membros de nossas
comunidades para que busquem a cada dia viver
em comunhão fraterna a serviço da vida e da
esperança em busca da paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todos os grupos de Folia de
Reis e de Congo e outras tradições, para que
preservem a cultura e a devoção dos nossos
antepassados. Nós vos pedimos.
Presidente - Ó Deus, acolhei as súplicas dos
vossos filhos e filhas aqui reunidos e as preces que
ficaram no silêncio de cada coração. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário entram representantes das pastorais,
grupos de oração e reza do terço, movimentos e associações,
com os símbolos que os representem, ergue-os para a
assembleia, depois coloca-os junto à Sagrada Família, enquanto
se canta.

Animador(a) - Jesus se manifesta ao mundo para
a salvação de todos os povos, e todas as nações
da terra. Apresentemos ao Altar do Senhor, nossa
disposição em adorar e glorificar Jesus com a nossa
vida, indo ao encontro das pessoas e famílias,
levando nossos presentes, por meio de visitas,
Círculos Bíblicos, encontros de oração, com a partilha
dos bens e dos dons, manifestando o compromisso
com o anúncio da Boa Notícia do Reino.
(CD Novena de Natal)

1 - Os reis levaram a Jesus presentes de real valor,
mas o presente que Ele quer é nossa fé e nosso
amor.
É Natal de Jesus nosso Mestre! É Natal do Senhor
nosso Deus! (bis)
2 - Por uma estrela o céu guiou os magos reis até
Belém, mas nossa estrela é Jesus que vai guiar-nos
para o bem.

15. Canto das Oferendas

(Onde houver Celebração da Palavra) (José Thomaz Filho - Frei
Fabreti)

Deus nos espera em Belém, sabe da fome que
temos. Vamos à casa do pão, lá nosso irmão nós
veremos.
1 - Toda a bondade de Deus desde o começo vigora.
Felizes todos os povos: hoje conosco ele mora!
2 - Foram Maria e José os escolhidos da vida, que
viram felicidade em se entregar sem medida.
3 - Anjos cantaram por lá cantos de plena alegria:
e quem se fez vigilante viu que o menino sorria.
(Onde houver Celebração Eucarística) (José Raimundo Galvão)

1 - As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na
dor e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor.

Deus ama os pobres e se fez pobre, também,
desceu à terra e fez pousada em Belém.
2 - As nossas mãos se elevam, para, num gesto
de amor, retribuir a vida, que vem das mãos do
Senhor.
3 - As nossas mãos se encontram na mais fraterna
união. Façamos deste mundo, a grande “Casa do Pão!”

16. Louvação

Presidente - Ao Senhor da vida que em Cristo
manifestou a Salvação a todos os povos da terra,
elevemos nossos louvores.
(Marco Campos - Pe. Ney Brasil)

1 - A terra se alegra e exulta e canta ao Senhor
novo hino, pois foi revelada na gruta a glória dos
céus num Menino!
Vinde, adoremos o Cristo, Cristo, luz do mundo!
2 - “A luz que desvela o dia desfaça as trevas do
mundo! A nossa história recria”: Destino divino
e fecundo!
3 - E sendo, então, ele um de nós, assim, nos
tornamos eternos. Dos paramos, qual porta-voz
de um tempo mais justo e fraterno!
4 - O Deus, que era outrora invisível, reergue o
homem caído e o sonho ele torna possível: Eleva
ao céu o remido!
5 - Aqueles que o céu admiravam de longe virão
adorá-lo; E o Rei, a quem tanto buscavam, no
Cristo irão contemplá-lo!
6 - Em busca de um mundo irmão, o Reino, então,
nos atrai! Unidos, num só coração, ousamos
chamar-te de Pai!

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Unidos como família de Deus em Cristo
Jesus, rezemos como Ele nos ensinou. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Jesus se manifesta como o “Príncipe
da Paz”. Alegres pela salvação que nos é oferecida,
saudemo-nos com um abraço fraterno.
(D.R. - CD Agnus Dei 92)

Bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção,
vivendo cada dia no Senhor... (bis)
Irmão você também é uma bênção para mim, que
seria da minha vida sem você. Aperte a minha
mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque
vejo Cristo em Ti!

19. Canto de Comunhão (se houver)
(João de Araújo - André Jamil Zamur)

1 - Já o céu contemplamos neste dia, pois nasceu
para nós o Salvador! E, feliz, eis a terra ao céu
unida no louvor puro e santo ao Deus amor.
Já cumpriu-se a profecia, já nasceu o Salvador.
Céus e terras, na alegria, cantam hoje um só
louvor. No presépio pequenino e no pão celestial,
honra e glória ao Deus Menino, num louvor
sempre eternal.
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2 - Vem do céu o esplendor de nova aurora, uma
luz que é celeste o mundo viu. No clarão redentor
que brilha agora, no deserto a esperança então
floriu.
3 - Tudo é pobre na gruta e tão singelo, mas
transborda de paz como um jardim. E Natal
é mistério assim tão belo, pois quis Deus ser
também pequeno assim.
4 - Vindo a nós, entre pobres, na alegria, o Senhor
sempre é luz para as nações. E, se, humilde, em
Belém nasceu um dia, hoje vem renascer nos
corações.

20. Oração

Presidente - 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.
Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos
22. Bênção

Presidente - 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. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças
a Deus.

23. Canto Final (Pe. Zezinho)

1 - São três reis que chegam lá do Oriente para
ver um Rei que acaba de nascer. Dizem que um é
branco, o outro, cor de jambo, o outro rei é negro
e que vieram ver o novo Rei que nasceu igual
estrela no céu.
2 - Dizem que uma estrela muito diferente lá
no Oriente se podia ver. Falam de um cometa,
ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles
vieram ter ao novo rei que nasceu igual estrela
no céu.
E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo
Rei que tem poder e majestade, que vem do céu,
que é de Deus; que vai sofrer, que vai morrer e
que nos libertará. (bis)

Preparando a Partilha da Palavra

É impossível reter o amor de Deus. Ele transborda
o próprio universo e alcança planetas e galáxias.
Epifania: o amor redentor de Cristo, que transforma
em toda terra, supera os limites das nações e
de cada coração humano. É oferta, presente,
dádiva da eternidade a nossa humanidade.
Por que nos escondemos do amor autêntico,
verdadeiro? Epifania: manifestação do amor
eterno entre nós! O profeta Isaías faz um insistente
convite para que o povo caminhe na esperança,
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acolha a luz, que dissipa toda a treva, traz paz
e liberdade, vence a escravidão e faz sucumbir
a tristeza. Se estivermos unidos ao Senhor,
perceberemos que a cada dia a experimentamos,
já aqui na terra, a alegria do céu. Mas só os olhos
da fé são capazes de enxergar isso. Vale a pena
viver a fé em Cristo, lembra-nos o apóstolo Paulo,
pois somos herdeiros das promessas divinas,
coerdeiros da salvação de Cristo. A Palavra
do Senhor mostra-nos com que graça fomos
alcançados e como o Pai nos confiou seu amor
misericordioso por meio de seu Filho Jesus. O
Evangelho nos fala da luz radiante que conduz ao
encontro de Cristo. Na figura dos Magos, todos
os povos e nações podem encontrar o Cristo e se
deixar conduzir por Ele, que é a Luz do mundo.
Herodes não está nem um pouco interessado
em se deixar banhar por essa luz. Está cheio
de maus intentos, intenções e falsidade. E a
rejeição do Cristo em nossos dias? A indiferença,
a autossuficiência, a frieza, o egoísmo, o medo
de perder e o querer só ganhar... são rejeições
dessa luz que nos aponta para a vida, para a
verdadeira liberdade e para a salvação. Rejeitá-la
é a verdadeira loucura do desamor em nossos
dias. Qual deve ser a atitude do cristão diante do
ensinamento de Cristo? A humildade! Os Magos
humildemente procuram o Cristo e se alegram
ao encontrá-lo. A Ele oferecem os presentes mais
preciosos: Ouro, Ele é rei; Incenso, Ele é Deus;
Mirra, como nós, ele está destinado a dor, ao
sofrimento. A vida verdadeira resplandeceu na
vida dos Magos e resplandece em cada coração
humano, nos povos e nas nações que acolhem a
verdade impossível de ser contida por nós, Luz
verdadeira, “estrela radiosa da manhã” (Ap 22,16).
Todos nós podemos vencer as “trevas”, que nos
tiram a paz e a liberdade, se nos deixarmos guiar,
como os Magos, pela luz de Cristo, que brilha em
todo o universo e em nosso coração. Seguindo
essa luz divina, a alegria tomará conta de nós,
e seremos também “luz do mundo” (Mt 5,14),
como nos pediu o próprio Jesus. Vivamos, pois,
firmemente nossa fé em Cristo.
(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2019)

Leituras da Semana

2ª feira: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2; Mt 4,12-17.23-25
3ª feira: 1Jo 4,7-10; Sl 71; Mc 6,34-44
4ª feira: 1Jo 4,11-18; Sl 71; Mc 6,45-52
5ª feira: 1Jo 4,19-5,4; Sl 71; Lc 4,14-22a
6ª feira: 1Jo 5,5-13; Sl 147; Lc 5,12-16
Sábado: 1Jo 5,14-21; Sl 149; Jo 3,22-30
Domingo: Is 42,1-4.6-7; Sl 28; At 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22
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