
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Organizar próximo à porta de entrada da igreja as imagens dos 
Magos, uma estrela bem bonita. Onde houver folia de reis, congo 
ou outra tradição, a equipe poderá fazer a acolhida aos fiéis do 
lado de fora do Templo, com músicas e danças, conforme a cultura 
da comunidade. Preparar a recordação da vida com antecedência 
recordando os acontecimentos da semana na comunidade e na 
sociedade. Entoar de forma orante e repetidas vezes o canto. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Messias Donizetti de Oliveira - Rogério Gomes) 
1 - Vindo Cristo a este mundo seu amor manifestou, 
sendo Deus se fez pequeno, pobrezinho se 
tornou. Nasceu para nós um menino, entre nós 
se fez canto novo, fazendo brotar a esperança, 
alegria no meio do povo.
Deus nasceu entre nós como criança e com Ele 
nasceu uma nova esperança. (bis) 
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto inicial.)

Procissão de entrada: crucifixo ladeado por velas acesas, 
Lecionário ou Bíblia, uma criança com uma bonita estrela, três 
homens caracterizados (onde for possível) com as imagens dos 
Reis Magos, ministros, leitores, e o presidente. Obs.: As imagens 
deverão ser colocadas em local de destaque.

2. Canto Inicial 
(João de Araújo - André Jamil Zamur) 
1 - Vinde irmãos e exultai na alegria. Do céu 
vede mistérios sem véus e com anjos cantai 
na harmonia. Glória a Deus no mais alto lá dos 
céus! 
Feliz Natal! Nasceu Jesus! Brilhou a luz do eterno 
amor. Glória e louvor ao dom do céu. Emanuel, 
Deus Salvador! 
2 - Em mistério, sorri o menino no aconchego e 
ternura dos pais. E louvores ao Deus pequenino 
vêm pastores cantando sempre mais. 
3 - Hoje o sonho de Deus tudo abraça, para tudo 
salvar pelo amor. E é Jesus, dom do Pai, pura 
graça, rei da paz, Verbo eterno e Salvador.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam bem-
vindos. Neste domingo em que celebramos a 
Solenidade da Epifania do Senhor, que quer dizer 
“manifestação”do Senhor a todos os povos da 
terra. É Deus que vem ao nosso encontro, de 
uma maneira única, em Jesus. Iniciemos esta 
Celebração com 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...

Animador(a) - Para celebrar dignamente a 
manifestação do Menino Deus em nossa vida, 
trazemos presente os acontecimentos que 
marcaram a semana que passou (recordação da 
vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus justo e santo para 
que tenha piedade de nós, pecadores. (silêncio) 
Confiantes, supliquemos. 
- Senhor, rei da paz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. 
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- 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.

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

10. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas I)
Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - Pois nós vimos sua estrela a brilhar no Oriente 
e assim viemos adorar o Senhor de toda a gente!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (2, 1-12)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Professemos nossa fé no Deus que 
envia seu Filho Jesus como luz para todos os povos, 
rezando o Credo Niceno- Constantinopolitano.
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 de 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!

14. Preces da Comunidade
Presidente - Irmãos e irmãs, elevemos confiantes 
nossas preces ao Senhor nosso Deus na esperança 
que Ele atenda nosso clamor. Após cada súplica 
cantemos: Ouvi Deus de amor nosso clamor! 
(bis) (D.R.)

- Senhor, abençoai Vossa Igreja presente em todo 
o mundo, para que a manifestação do Vosso Filho 
Jesus possa irradiar a paz, o amor e a concórdia 
em todas as nações. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai-nos para que a estrela da fé que 
guiou os Magos, brilhe hoje em nosso caminho, 
especialmente para os chefes das nações, a fim 

- 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 de bondade e misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus 
que manifesta a salvação a todos os povos da 
terra, cantando o Hino do Glória.
(Grupo Capella) 
Glória, glória, glória, glória. 
1 - Glória à Deus lá nas alturas, paz na terra a 
seus amados! A Vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados!
2 - 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! 
4 - 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 Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

6. Oração
Presidente - Oremos - (Silêncio) - 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 nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

(Frei Luiz Turra) 
Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. 
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (60, 1-6)

8. 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 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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de que possamos crer com mais firmeza em Cristo 
Jesus, verdadeira luz para nossa caminhada. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todos os grupos de folia 
de reis, de congo e outras tradições, para que 
continuem preservando a cultura e a devoção dos 
nossos antepassados. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todas as famílias, para que 
assumam sua missão de educar seus filhos na fé 
e a exemplo dos Reis Magos os ensinem a adorar 
Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai os pobres desamparados 
e excluídos de nossa sociedade para que não 
percam a esperança de lutar em busca de dias 
melhores. Nós vos pedimos.
Presidente - Atendei, ó Pai de bondade, os nossos 
pedidos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 

15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Deus, em sua infinita bondade, 
manifestou ao mundo a salvação oferecida em 
Jesus de Nazaré. Apresentemos ao Altar do 
Senhor nossa disposição em adorar e glorificar 
o Senhor, levando nossos presentes, por meio 
de visitas, círculos bíblicos, encontros de oração, 
donativos, manifestando assim a gratidão ao 
nosso Criador, e o compromisso de batizados com 
o anúncio da Boa Notícia do Reino.
Durante o comentário, entram pessoas com símbolos referentes 
ao comentário acima. Apresenta-os para a Assembleia e depois 
para o Altar, enquanto se canta. 

(Pe. Zezinho)
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) 

16. Canto das Oferendas 
(Renato Pargamagnani - Tiago Luiz Bibimak) 
1 - Inovamos Senhor nosso lar, convidamos 
vizinhos, irmãos, preparamos a mesa do altar pro 
Natal de Jesus celebrar. 
O Natal pode ser todo dia se cada família se 
comprometer a viver qual José e Maria em seu 
dia a dia Jesus acolher! 
2 - Nossa casa Senhor tem lugar pra quem Cristo 
se igualou, os pequenos, também os sem lar, os 
sem-terra que a busca cansou. 
3 - Nossa casa Senhor tem espaço para o índio, a 
mulher desvalida, para o negro que passo a passo 
vai mudando a história sofrida. 
4 - Nossa casa Senhor é pequena mas abriga o 
doente excluído, cada gesto de amor vale a pena, 
pois Jesus fez-se pobre e menino. 

17. Louvação
Presidente -  Louvemos a Deus Pai pela 
manifestação de Cristo ao mundo, cantando.
(Janaúba - MG) 
1 - Bendito e louvado seja (bis), o Menino Deus 
nascido (bis), que no ventre de Maria (bis), nove 
meses teve escondido. (bis) 
2 - Da cepa nasceu a rama (bis), da rama nasceu 
a flor (bis), e da flor nasceu Maria (bis), de Maria 
o Salvador. (bis) 
3 - Louvemos bem reclinado (bis), entre rudes 
animais (bis), aquele que nos governa (bis), mar, 
a terra e tudo mais. (bis) 
4 - Pasma toda natureza (bis), ver um Deus tão 
humilhado (bis), nasce por amor do homem (bis), 
e ser dele desprezado. (bis) 
5 - Inimigos congraçai-vos (bis), junto ao berço do 
Senhor (bis), à guerra suceda a paz (bis), ao ódio 
suceda o amor. (bis)

18. Pai Nosso
Presidente - Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz 
Animador (a) - Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudemo-nos com um gesto de comunhão 
fraterna. 
(Ir. Míria T. Kolling) 
Como é bom viver em harmonia, os irmãos na 
paz e na alegria! É como o orvalho da manhã se 
abrindo em flor, como o saboroso mel que nos 
renova e dá vigor! Como é bom, como é bom, 
irmãos unidos na alegria do Senhor! (bis)

20. 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. 
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.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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plenamente, em Cristo, a toda humanidade. 
Mistério é uma realidade que nos envolve e, 
por isso, escapa à nossa compreensão total. A 
Epifania, como mistério, nos atinge, fazendo 
desaparecer todos os nossos fechamentos 
e individualismos, afirmando que Jesus veio 
para todos os povos e todos os tempos. São 
Paulo nos fala daquilo que agora foi dado a 
conhecer em Cristo: todos chamados a ser 
discípulos de Jesus, todos podem participar 
da herança, devem formar o mesmo corpo, 
participar da mesma promessa. Isto é Epifania! 
A manifestação total de nosso Deus em Jesus, 
o Messias. Ela revela a abertura e a procura 
de quem sempre esteve à margem da história 
do povo. A aliança enlaça a todos e a ninguém 
discrimina. Faz-nos sentir caminheiros na fé, 
junto com toda a humanidade que enfrenta 
os dissabores da caminhada. O encontro 
dos magos com Jesus os fez retornar por 
outro caminho. Mudou a vida deles. O nosso 
encontro com o Senhor também deve nos 
levar a tomar novos caminhos, provocar uma 
transformação em nossas vidas. A mudança de 
rota é, na Bíblia, símbolo da conversão. Que 
mudanças a Palavra de Deus exige de nós? 
Certamente são novas trajetórias pessoais, 
familiares, comunitárias, socioeconômicas, 
políticas, ecológicas para não expor nenhuma 
vida inocente à tirania dos Herodes de hoje 
em nossa sociedade. Viver a Epifania é assumir 
o Evangelho e a prática de Jesus Cristo como 
estrela guia, regra de vida, luz que ilumina toda 
nossa vida e caminhada na história, acalenta 
os que a recebem e desmascara os hipócritas. 
Nossa missão é manifestar Jesus ao mundo por 
meio de sua mensagem e de sua maneira de ser. 
Esse encontro com a estrela produz hoje, como 
produziu nos magos, alegria e sentimento de 
integração. Como nós, em nossas comunidades, 
estamos anunciando e manifestando Jesus 
Cristo? 

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

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; Mt 3,13-17

21. Oração
Presidente - Oremos - (Silêncio) - Ó Deus, 
participamos deste encontro fraterno e de 
comunhão com muita fé e amor sincero. Que 
Vosso Filho, luz do mundo, ilumine os nossos 
caminhos e nos guie por toda a parte. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos
Neste momento a criança e os homens que entraram com 
as imagens conduzem as mesmas ao presépio, guiados pela 
estrela, enquanto se canta. 

(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)

23. 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.
- Porque seguis confiantes o Cristo, que hoje se 
manifestou ao mundo como luz entre as trevas, 
Deus vos torne também uma luz para os nossos 
irmãos. Amém.
- Terminada a vossa peregrinação, possais chegar 
ao Cristo Senhor, luz da luz, que os Magos 
procuravam guiados pela estrela e com grande 
alegria encontraram. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

24. Canto Final (D.R.) 
1 - Os devotos do Divino, vão abrir sua morada, 
pra bandeira do Menino ser bem-vinda, ser 
louvada. 
2 - Assim como os três Reis Magos, que seguiram 
a estrela-guia, a bandeira segue em frente atrás 
de melhores dias. 
3 - No estandarte vai escrito, que ele voltará de 
novo e o Rei será Bendito, ele nascerá do povo.

Meditando a Palavra de Deus
Na solenidade da Epifania do Senhor, o mistério 
de Deus, seu plano salvífico manifestou-se 

Deus nos envia


