Nº 2.144 (Ano C/ Branco)

EPIFANIA DO SENHOR
Solenidade

3 de janeiro de 2016

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA E ANO DA VIDA CONSAGRADA
SANTAS MISSÕES POPULARES

JESUS, A LUZ DOS POVOS

Senhor e Rei. Senhor, que sejamos discípulos-missionários. Que fiquemos atentos
a seus sinais. E que sempre estejamos dispostos a anunciar seu amor sem fronteiras.
Cantemos:
02. CANTO
São três reis que chegam ... nº 159

Ambientação: jovens entram com incenso até o
altar, criando um clima de meditação e oração,
enquanto se canta o refrão: Suba Senhor, nosso
louvor... nº 41.

01. MOTIVAÇÃO
C. Com alegria, celebremos a solenidade da
Epifania do Senhor. Jesus, que veio no Natal, hoje se manifesta a todo o mundo como

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Deus se manifesta a todos os povos em
Jesus, o Verbo feito carne. Saudemos, irmãos e irmãs, sua presença entre nós: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça e a paz de Deus, o amor de
Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito
Santo, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus quer iluminar a humanidade. Nosso coração está disponível para recebêlo? Reconheçamos nossos pecados e invoquemos a misericórdia de Deus.

Senhor, tende piedade de nós... Pai de
infinita... nº 220
D. Deus todo poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados, e nos conduza no caminho da verdadeira luz à plenitude da vida
eterna. Amém.
05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos o amor gratuito de Deus que
se revela a toda a humanidade na
Encarnação de Jesus Cristo, cantando:
Em todo o universo... nº 235
06. ORAÇÃO
D. 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.
07. DEUS NOS FALA
PRIMEIRA LEITURA: Is 60, 1-6
L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.
SALMO RESPONSORIAL: 71(72)
Refrão: As nações de toda terra hão de
adorar-vos, ó Senhor!
SEGUNDA LEITURA: Ef 3, 2-3a. 5-6
L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.
EVANGELHO: Mt 2, 1-12
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Pois nós vimos sua estrela... nº
361

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
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/libertação.
Na primeira leitura temos um texto que nos
propõe a glorificação de Jerusalém, a cidade da luz. A pouco tempo a cidade estava
vazia e em ruínas, num quadro de noite e
escuridão. Agora já terminou a humilhação.
Mas a cidade espera ainda a restauração.
O profeta Isaías anuncia a chegada da luz
salvadora de Deus, que dará à cidade um
novo rosto. Essa luz vai concentrar os olhares de todos os que esperam a salvação.
Jerusalém será abundantemente repovoada
(com o regresso de muitos "filhos" e "filhas")
e a ela os povos convergirão, inundando-a
de riquezas e cantando os louvores de Deus.
Na segunda leitura, o tema central é aquilo
a que Paulo chama "o mistério": o projeto
salvador de Deus, definido desde toda a
eternidade, revelado e concretizado plenamente em Jesus e dado a conhecer ao mundo na Igreja. A Paulo também foi revelado
este "mistério". Em que consiste? Que em
Jesus Cristo chegou a salvação definitiva
para os homens. Essa salvação não é exclusivamente para os judeus, mas destinase a todos os povos da terra, sem exceção.
No evangelho não estamos diante de uma
reportagem jornalística. É uma catequese
sobre Jesus, destinada a apresentá-lo como
o Salvador/libertador de toda a humanidade. A insistência de Mateus no fato de Jesus ter nascido em Belém nos recorda que
era a terra natal do rei Davi. Afirmar que
Jesus nasceu em Belém é ligá-l'O aos

anúncios proféticos que falavam do Messias como o descendente de Davi. Vemos
também a referência a uma estrela que apareceu no céu e que conduziu os "Magos".
Segundo a crença popular, o nascimento de
uma personagem importante era acompanhado da aparição de uma nova estrela.
Também a tradição judaica anunciava o
Messias como a estrela que surge de Jacó
(cf. Nm 24,17). Com estes elementos
Mateus está interessado em fornecer aos
cristãos argumentos seguros para rebater
aqueles que negavam que Jesus era o Messias esperado. Os "Magos" representam os
povos estrangeiros de que falava a primeira
leitura, que se põem a caminho de Jerusalém para encontrar a luz salvadora de Deus.
Jesus é essa luz.
Na solenidade da Epifania temos ampliado
o significado da celebração do Natal: na
Noite Santa, o Senhor se revela como o
Messias esperado pelo povo de Israel, simbolizado pelos pastores; hoje, Ele se manifesta como Deus e Senhor de todos os povos, simbolizados pelos magos. Podemos
entender melhor a missão da Igreja, à luz
da missão do próprio Jesus: "Cristo é a luz
dos povos... Que a luz de Cristo, refletida
na face da Igreja, ilumine todos os homens..." (cf. Lumen Gentium 1).
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos a nossa fé no Deus da vida,
a verdadeira luz que ilumina o mundo: Creio
em Deus Pai...

nosso dízimo e ofertas, que representam
nossa gratidão a Deus.
Quando nasceste... nº 486
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs. Hoje a Luz de Deus manifestou-se para o mundo! Com alegria, louvemos o Deus-Menino que ilumina as trevas. Louvemos em Jesus a salvação de Deus
que chegou até nós!
Refrão: Cristo é o grande Sol, que veio
brilhar no meio de nós. Cristo é a paz
do mundo, é luz e verdade, é libertação!
D. Vos bendizemos ó Deus, porque o vosso Filho assumiu nossa humanidade. Nele
nos dais a certeza de que a noite corre para
a aurora, e abris para nós a esperança de
um novo dia!
Refrão: Cristo é o grande Sol, que veio
brilhar no meio de nós. Cristo é a paz
do mundo, é luz e verdade, é libertação!
D. Vos agradecemos porque de Vós recebemos o Salvador! O vosso Filho tornouse humano, fazendo divino tudo o que é
humano! Dai-nos a graça de celebrar em
paz estes mistérios. Nossas obras de justiça e paz proclamem que nasceu o Libertador!
Refrão: Cristo é o grande Sol, que veio
brilhar no meio de nós. Cristo é a paz
do mundo, é luz e verdade, é libertação!
13. PAI NOSSO
D. Rezemos, com amor e confiança, a oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai
Nosso...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Hoje, iluminados por Cristo, Luz do
mundo, entoemos como prece a Ladainha
do Domingo:
No Dia do Senhor... nº 389

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Jesus é o "Príncipe da paz". Buscando
ser instrumentos da paz, saudemo-nos.
A paz esteja contigo... nº 540

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos diante do altar do Senhor

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda

parte com a vossa luz celeste. Que possamos acolher com fé e viver com amor
o mistério de que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
16. ANÚNCIO DAS SOLENIDADES
MÓVEIS DE 2016
D. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor
manifestou-se, e sempre há de manifestarse no meio de nós até a sua vinda no fim
dos tempos. Nos ritmos e 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 27 de março. 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 10 de fevereiro; a Ascensão do Senhor, a 8 de maio; Pentecostes, a 15 de maio; o primeiro domingo do
Advento, a 27 de novembro. Também nas
festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e 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.
Refrão: Jesus Cristo, ontem, hoje e
sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia!
17. AVISOS
- Providenciar velas para a celebração do
próximo domingo.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Deus, que nos chamou das trevas à sua
luz admirável, derrame sobre nós as suas
bênçãos e nos confirme na fé, na esperança
e na caridade. Amém.
D. Porque seguis confiantes o Cristo, que
hoje se manifestou ao mundo como luz entre as trevas, Deus nos torne também uma
luz para os nossos irmãos. Amém.
D. Terminada a nossa peregrinação, possamos chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que
os magos procuravam guiados pela estrela
e com grande alegria encontraram. Amém.
D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.
19. CANTO
Eis que surge o grande sol... nº 778

Leituras para a Semana
2ª 1Jo 3, 22 – 4, 6 / Sl 2, 7-11 / Mt 4, 12-17.23-25
3ª 1Jo 4, 7-10 / Sl 71(72) / Mc 6, 34-44
4ª 1Jo 4, 11-18 / Sl 71(72) / Mc 6, 45-52
5ª 1Jo 4, 19 – 5, 4 / Sl 71(72) / Lc 4, 14-22a
6ª 1Jo 5, 5-13 / Sl 147(147B) / Lc 5, 12-16
Sáb.: 1Jo 5, 14-21 / Sl 149 / JO 3, 22-30
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