
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa da Epifania do Senhor 

Ano A – Branco                                                                                                    08-01-2017 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                             Folheto Litúrgico Solenidade n° 4 
 

I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
 

CANTO:  
 

(Sugestão no rodapé da p. 2 ou consulte o 
Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da 
parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL  (O Presidente con-
duz o Rito conforme uma das fórmulas do Mis-
sal Romano, com aspersão, cantado ou falado) 
 

3 – GLÓRIA  (Entoar ou cantar. Sugestão: CD 
Nossa Sra. da Conceição Aparecida e Cantar a 
Liturgia – Faixa 15) 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  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 Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO -(Facultativo) 
 

1ª LEITURA – Is 60,1-6 

Leitura do Livro do Profeta Isaías.  
1Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, 
porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti 
a glória do Senhor. 2Eis que está a terra 
envolvida em trevas, e nuvens escuras co-
brem 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 vi-
rão as riquezas de além-mar e mostrarão o 
poderio de suas nações; 6será uma inun-
dação 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.  
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  71 (72) 
 

As nações de toda a terra, hão de ado-
rar-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-lhes seus presentes e seus 
dons; / e também os reis de Seba e de Sa-
bá / 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. 
 

2ª LEITURA – Efl 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 reve-
lação, tive conhecimento do mistério. 5Este 
mistério, Deus não o fez conhecer aos ho-
mens 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. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO - Mt 2,1-12 
(CD Litúrgia V, Faixa 14 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia! (3x)  Pois nós vimos sua es-
trela / a brilhar no Oriente / e assim vimos ado-
rar / o Senhor de toda gente. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
† Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

1Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, 
na Judéia, 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 vi-
mos 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, pergunta-
va-lhes onde o Messias deveria nascer. 
5Eles responderam: “Em Belém, na Judéia, 
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 He-
rodes 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 de-
les, 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 meni-
no com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se di-
ante 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. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 - PROFISSÃO DE FÉ  
 

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra.  
AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,...  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 



Missa da Epifania do Senhor - A Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Eis que veio o Senhor dos senhores CD Liturgia V, faixa nº 12 – Paulus 

Preparação das Oferendas Nas terras do Oriente CD Liturgia V, faixa nº 10 – Paulus 

Comunhão Vimos sua estrela no Oriente CD Liturgia V, faixa nº 15 – Paulus 

 

 

 

 

AS: Iluminai e salvai, Senhor, o vosso 
povo!  
 

PR: Senhor Jesus, acolhei as preces...  
AS: Amém! 
 
III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO –  
(Facultativo) 
 
7 - PREPARAÇÃO   
DAS  OFERENDAS 
 

CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos... 
 
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 
Prefácio: Cristo, luz dos povos (Missal, pá-
ginas 413/469) 
 

9 - PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
  

PR: Felizes os convidados ... 
AS: Senhor, eu não sou digno/a...  
 

CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 2) 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: 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. 
AS:  Amem! 
 

Anúncio das solenidades móveis (2017) 
 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS  
DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 

 

11 - BÊNÇÃO FINAL 
 

CANTO: (Como sugestão, consulte o nosso 
Livro “Cantando a Beleza da Vida”)  

 
12 - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- A cargo das Equipes de Liturgia.  
 

14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

Epifania do Senhor 
 Hoje celebramos a Solenidade da 
Epifania do Senhor, a visita dos Reis Ma-
gos que viram brilhar a estrela no Oriente. 
Com a chegada dos Magos nos debruça-
mos sobre os últimos elementos do presé-
pio. O Menino no Natal, a Sagrada Família 
no dia 30 de dezembro e Maria no dia 1º 
de janeiro. Todas as figuras da cena que 
São Francisco de Assis criou para come-
morar o mistério do nascimento do Salva-
dor. Santo Estêvão, São João Evangelista, 
os Santos Inocentes e São Tomás Becket 
aprofundam o significado da festa. 
 Quem são os Magos? 
 Naquela época, os povos ao redor da 
Palestina, praticavam a ciência astrológica 
e tinham a convicção de que cada criança 
que nascia tinha uma relação com uma es-
trela. As crianças importantes eram anun-
ciadas com maior luminosidade de uma 
estrela ou conjunção de duas. Imaginamos 
que o nascimento do Messias de Israel de-
veria ser anunciado por uma estrela muito 
brilhante.  
Deveriam ser homens sábios, estudiosos 
dos astros, peritos em pesquisar as estre-
las e os astros do firmamento, num contex-
to cultural que atribuía às estrelas revela-
ções e influências sobre as vicissitudes 
humanas. 
 Sendo originários do Oriente, espe-
cialistas em estrelas e na simbologia das 
raças, os Magos representam os homens e 
as mulheres à procura de Deus nas religi-
ões e nas filosofias do mundo inteiro: uma 
busca que jamais terá fim. Homens e mu-
lheres em busca. 
 Percorrem um caminho longo e cheio 
de muitas dificuldades. Quando chegaram 
em Jerusalém, vão ao palácio do rei, por-
que consideravam óbvio que o herdeiro do 
trono nasceria na casa real. Mas Herodes 

não tinha nenhum filho pequeno. No palá-
cio, perdem de vista a estrela – quantas 
vezes se perde de vista a estrela! Nas cor-
tes, os interesses egoístas se manifestam 
com muito furor. Herodes é homem do po-
der, que consegue ver no outro apenas o 
rival. E, no fundo, considera Deus também 
como um rival, antes, como adversário 
mais perigoso. Diante da escuridão, foram 
ter com os conhecedores das escrituras 
que disseram que o Messias nascerá em 
Belém, a cidade de David.  
 Os Magos retomaram o caminho e de 
novo eis que a estrela reaparece. O evan-
gelista observa que sentiram «imensa ale-
gria» (Mt 2, 10), uma verdadeira consola-
ção. Finalmente, conseguiram chegar ao 
destino: encontraram «o menino com Ma-
ria, sua mãe» (Mt 2, 11).  
 Os Magos retornaram por outro cami-
nho. Entenderam que a lógica mundana 
não merece ser seguida. Não falaram mais 
com Herodes. “Avisados em sonho para 
não voltarem a Herodes, retornaram para a 
sua terra por outro caminho”. Não existiam 
muitas opções de estradas na Palestina, 
como não existem opções para nós. Na 
verdade, eles não quiseram mais se en-
contrar com Herodes.  O rei não merece 
ser seguido.  
 Eles ofereceram dons e em troca 
aprenderam como ir para casa por outro 
caminho. Entraram, se prostraram e apren-
deram a reconhecer o mal e conhecer a 
sabedoria. Compreenderam que o palácio 
é um lugar de intrigas e complôs, consci-
ências cegas pelo mal e pelo próprio inte-
resse. Jesus os recompensam pelos pre-
sentes, dando-lhes uma nova compreen-
são da vida, uma sabedoria que eles não 
tinham.  
 Outro caminho é outra maneira de 
viver, outra forma de amar, de pertencer e 
de manifestar a glória de Deus. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

 

15- LITURGIA DA PALAVRA   
(Leituras da Semana de 09 a 14/01/2017) 
2ªfeira, Batismo do Senhor: Is 42,1-4.6-7; Sl 28; Mt 
3,13-17; 3ªfeira: Hb 2,5-12; Sl 8; Mc 1,21b-28; 
4ªfeira: Hb 2,14-18; Sl 104; Mc 1,29-39; 5ªfeira: Hb 
3,7-14; Sl 94; Mc 1,40-45; 6ªfeira: Hb 4,1-5.11; Sl 
77; Mc 2,1-12;  Sábado: Hb 4,12-16; Sl 18; Mc 2,13-
17; Domingo 2º TC-A: Is 49,3.5-6; Sl 39; 1Cor 1,1-3; 
Jo 1,29-34 (Testemunho de João). 

 


