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Epifania do Senhor

glória do Senhor.
2Eis 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. 3Os povos caminham à tua
luz e os reis ao clarão de tua aurora.
4Levanta os olhos ao redor e vê: todos se
reuniram e vieram a ti; teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas
nos braços. 5Ao 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; 6será 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.

Com os magos, guiados pela estrela, viemos
adorar e acolher o Salvador da humanidade. Salmo Responsorial
Luz dos povos, Jesus se manifesta aos ho(Sl 71)
mens e mulheres, de todas as nações, que se R. As nações de toda a terra
abrem aos planos de Deus e se põem em buhão de adorar-vos, ó Senhor!
sca de unidade, justiça e paz. Celebremos
proclamando sua glória e oferecendo-lhe a
1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,
alegria e o amor que trazemos no coração.
vossa justiça ao descendente da realeza!
Com justiça ele governe o vosso povo, com
Antífona de entrada
equidade ele julgue os vossos pobres. R.
Eis que veio o Senhor dos senhores; em suas
mãos, o poder e a realeza. (Ml 3, 1; 1Cr 29, 2. Nos seus dias a justiça florirá e grande
paz, até que a lua perca o brilho! De mar
12)
a mar estenderá o seu domínio, e desde o
rio até os confins de toda a terra! R.
Oração do dia
3. Os reis de Társis e das ilhas hão de vir e
Ó Deus, que hoje revelastes o vosso filho às
oferecer-lhe seus presentes e seus dons; e
nações, guiando-as pela estrela, concedei aos
também os reis de Seba e de Sabá hão de
vossos servos e servas, que já vos conhecem
trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de
pela fé, contemplar-vos um dia face a face no
toda a terra hão de adorá-lo, e todas as
céu. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
nações hão de servi-lo. R.
Filho, na unidade do Espírito Santo.
4. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá
Primeira Leitura
pena do indigente e do infeliz, e a vida dos
humildes salvará. R.
(Is 60, 1-6)
Leitura do Livro do Profeta Isaías
Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém,
porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a

Segunda Leitura
(Ef 3, 2-3a. 5-6)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: 2Se ao menos soubésseis da graça
que Deus me concedeu para realizar o seu
plano a vosso respeito, 3ae como, por revelação, tive conhecimento do mistério.
5Este 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: 6os 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.
Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vimos sua estrela no Oriente e viemos
adorar o Senhor. (Mt 2, 2) R.
Evangelho
(Mt 2, 1-12)
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, 2perguntando: “Onde está o rei dos
judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a
sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”.
3Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. 4Reunindo todos os sumos sacerdotes
e os mestres da Lei, perguntava-lhes onde o
Messias deveria nascer. 5Eles responderam:
“Em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito
pelo profeta: 6‘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’”.
7Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente
quando a estrela tinha aparecido. 8Depois 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”.
9Depois 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. 10Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito
grande. 11Quando entraram na casa, viram
o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharamse diante dele, e o adoraram. Depois abriram

seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro,
incenso e mirra.
12Avisados em sonho para não voltarem a
Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. — Palavra da Salvação.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
Com grande alegria, celebremos nosso Salvador, adorado hoje pelos Magos; e o aclamemos:
R. Cristo, luz da luz, iluminai este dia!
1. Cristo, manifestado na carne, santificainos pela palavra de Deus e pela oração. R.
2. Cristo, justificado pelo Espírito, libertai
nossa vida do espírito do erro. R.
3. Cristo, contemplado pelos anjos, fazei-nos
experimentar na terra as alegrias do
céu. R.
4. Cristo, proclamado às nações, abri o coração dos homens pelo poder do Espírito
Santo. R.
5. Cristo, acreditado no mundo, renovai a fé
de todos os que creem. R.
6. Cristo, exaltado na glória, acendei em nós
o desejo de vosso Reino. R.
(Outras preces da comunidade)
PR: Ó Cristo, Príncipe da Paz, atendei as nossas
preces e concedei-nos, em plenitude o dom da
paz. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo.
AS: Amém.
Sobre as Oferendas
Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da
vossa Igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão nos
dons que o simbolizam. Por Cristo, nosso
Senhor.
Antífona da Comunhão
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos com
presentes adorar o Senhor. (Mt 2, 2)
Depois da Comunhão
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
que nos destes participar. Por Cristo, nosso
Senhor.

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
eram tão diferentes?
Para responder a essas perguntas, precisamos entender o que causa a ação humana.
As ações do homem são essencialmente
dirigidas por duas forças. Uma dessas forças são nossos desejos, enquanto a outra
são nossos medos. O desejo por algo vem
da convicção que algo é bom ou necessário
para mim, ou para outra pessoa com quem
me importo. Esse desejo me motiva a fazer
um esforço para adquirir essa coisa.
O medo, por outro lado, é um sinal de alerta que estimula a pessoa a reagir a um
perigo iminente. Sob a influência do medo,
posso tentar escapar da fonte de perigo ou
tentar destruí-lo.

Quando os Magos do Oriente viram o sinal
de Deus, sabiam que o Messias nasceu,
ficaram muito alegres e embarcaram em
uma longa e perigosa jornada para homenagear o recém-nascido. No entanto,
quando eles chegaram na Jerusalém e
compartilharam essa informação com o rei
Herodes, a reação dele foi completamente
diferente. Esta informação não inspirou
alegria, apenas medo. Ele não queria homenagear o recém-nascido, mas tentou
matá-lo.
Por que a mesma mensagem causou emoções tão diferentes?
Por que as reações a mesma informação

Eu acho que todo mundo já experimentou
muitas vezes que nem sempre o que queremos é realmente bom. Muitas vezes queremos algo que só parece ser bom e só depois conseguimos ganhar essa coisa, descobrimos que não é nada bom, que nos causou danos.
Da mesma forma com os medos. Muitas
vezes, temos medo de algo que não é perigoso para nós. Alguns medos falsos nos
levam a evitar ou mesmo destruir o que
realmente é bom para nós.
Por isso não podemos confiar completamente em nossos desejos e medos. Também devemos sempre tentar conhecer o
que realmente é bom e o que é perigoso
para nós.

Porque nosso conhecimento é muito limitado e muitas vezes chegamos a conclusões erradas, precisamos de ajuda, precisamos de alguém que nos mostre o que
realmente é bom e o que é perigoso para
nós.
Mesmo que nós não procurarmos por tais
guias, há muitas pessoas que querem liderar-nos. Todos os dias, de formas diferentes, pessoas diferentes tentam nos conduzir dizendo-nos o que devemos desejar e o
que devemos temer. Essas pessoas são
todos tão limitados quanto nós, e muitos
estão erradas ou estão tentando nos enganar e usar nossa fraqueza em benefício
próprio. Devemos tomar cuidado em quem
confiamos e a quem seguimos.
Deus que nos criou e que nos ama, também quer nos guiar. Mas ao contrário das
outras pessoas, ele é onisciente e infalível,
e o que é mais, ele é sincero e só deseja o
nosso bem. Ele é a única pessoa em quem
podemos confiar totalmente.
No entanto, também há um problema
aqui. Ao contrário das muitas pessoas,
Deus respeita nosso livre-arbítrio e não
quer nos manipular, não quer nos forçar a
fazer nada. Ele quer que nós assumamos
a liderança dele em toda a liberdade. Para
não limitar nosso livre arbítrio, Deus não
está falando diretamente a nós, mas está
usando vários sinais. Por esse motivo, para entender a Palavra de Deus precisamos ser abertos, isto é, precisamos desejar
conhecer e realmente procurar a Palavra
de Deus.
Os Magos, dos quais ouvimos hoje no
Evangelho, são um exemplo de pessoas

que não apenas buscam os sinais que
Deus dá, mas também agem de acordo
com a Palavra de Deus.
Por sua vez, rei Herodes é um exemplo de
pessoas que estão fechadas aos sinais de
Deus e que não seguem a Palavra de Deus
.
Herodes estava cego aos sinais de Deus,
por causa de ser muito apegado à sua riqueza, seu poder, seus privilégios e vida
confortável. Ele estava absolutamente
convencido de que o que ele possuía era
algo do mais valioso na vida, que ele deveria defendê-lo a todo custo, da qualquer
forma.
Ele não considerou a possibilidade de ser
errado. Ele não pensou se havia algo mais
valioso do que ele já estava possuindo. Por
essa razão, apesar de ter poder enorme,
ele era escravo de seus desejos e medos. O
resultado de tal vida foi o sofrimento e a
morte de muitas pessoas e, finalmente, a
terrível morte do próprio Herodes.
Deus quer nos guiar cada um de nós e está nos dando sinais também hoje. No entanto, para que possamos alcançar o objetivo de nossa vida, a ação de Deus não será suficiente. O que precisamos é nossa
abertura aos Seus sinais e prontidão para
agir de acordo com a sua Palavra.
Vamos rezar para que possamos evitar o
erro de Herodes, não confiemos cegamente em nossos desejos e medos, e, como os
Magos, estejamos sempre abertos aos sinais de Deus e estejamos prontos para
viver de acordo com Sua Palavra.

