CELEBRAR EM FAMÍLIA
SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR – ANO B

NOTA BEM:
CELEBRAÇÃO NA FAMÍLIA: para fazer antes da refeição na mesa ou no cantinho especial.
É aconselhável que tenhamos este cantinho especial bem preparado, com uma toalhinha
de linho ou outro material nobre, onde colocamos uma Cruz, a Bíblia e uma vela. No dia
de hoje a família pode colocar, no Presépio Ecológico que construiu com materiais
recicláveis, uma Estrela grande na qual apareçam os nomes dos continentes.
I – CELEBRAÇÃO NA FAMÍLIA
Ao longo destes tempos especiais, e nos quais nem sempre podemos ir à Igreja, vamos
aprendendo a fazer da nossa casa a “Igreja doméstica”.
Cada membro da família pode preparar um pequeno presente para o Menino.
SAUDAÇÃO
Hoje é o Domingo em que celebramos a Epifania do Senhor, isto é, celebramos a
manifestação de Jesus a todos os povos, sem distinção de raça, língua, povo ou nação.
Afinal somos “todos irmãos”. É tempo de nos deixarmos maravilhar por este Menino que
se nos manifesta como Senhor de todos e, tal como os Magos, hoje Lhe queremos oferecer
o melhor que somos e temos.
Os Magos ofereceram-Lhe ouro, porque é Rei, incenso porque é Deus e mirra porque é
Homem. Tal como os Magos, experimentemos oferecer um presente a Jesus.
R. Amen
RECONHECEMO-NOS PEQUENINOS
Pelas vezes em que não fui capaz de reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da minha
vida. Perdão, Senhor, perdão!
R. Perdão, Senhor, perdão!

Pelas vezes em que me deixei deslumbrar pelas luzes do mundo e pelo brilho próprio.
Perdão, Cristo, perdão!
R. Perdão, Cristo, perdão!
Pelas vezes que não sou capaz de oferecer o melhor de mim ao Senhor, nem Lhe dou o
primeiro lugar na minha vida. Perdão, Senhor, perdão!
R. Perdão, Senhor, perdão!
Escutemos o Senhor com amor:
SALMO RESPONSORIAL
[Salmo 71 (72)]
Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra(repete-se)
Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.
Refrão
Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.
Refrão
Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes,
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis,
todos os povos o hão-de servir.
Refrão
Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.
Refrão

ACOLHEMOS A PALAVRA
LÊ-SE O EVANGELHO DA SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR (Mt 2, 1-12)
“Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-LO”

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
«Onde está – perguntaram eles –
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e,
com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam:
«Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’».
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.
Palavra da salvação.

PARTILHAMOS A PALAVRA
Neste dia da celebração da Epifania do Senhor, o Evangelho fala-nos da visita dos Magos
ao Menino. O Senhor veio para todos sem distinção de língua, povo ou nação. Os Magos
vieram do oriente para se prostrar e adorar o Menino, ofereceram-Lhe os seus presentes.
Ouro como o melhor que se pode dar a Deus; incenso que se oferece apenas a Deus e
mirra que serviu para envolver o corpo do Senhor. E, regressaram por um caminho
diferente depois de terem estado com o Menino. E, nós? Qual de nós se lembrou de
oferecer algum presente ao menino no Natal? Hoje temos a oportunidade de o fazer.
Estamos dispostos? Sairmos ao encontro de Jesus implica regressarmos à nossa vida, de
cada dia, por um caminho diferente. Deixarmo-nos encontrar por Quem é a Luz, convidanos a sermos portadores dessa mesma Luz e temos a oportunidade de a contagiar a todos
quantos se cruzarem connosco pelo caminho.
APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Neste dia, em que Deus quis revelar a todos os povos do Oriente e do Ocidente a luz
do Céu que o seu Filho trouxe à terra, oremos, dizendo:
R. Toda a terra Vos adore, Senhor Deus do Universo.
1. Pelas Igrejas mais antigas e pelas mais recentes, para que saibam acolher quem busca
a Deus e O mostrem no Menino, luz dos homens, oremos.
2. Pelos presbíteros, missionários e catequistas, para que saibam dizer aos que não
crêem, que a verdadeira luz do mundo é Jesus Cristo, oremos.
3. Pelos homens da cultura e da ciência, para que busquem a Deus nos sinais da criação
e da história e O encontrem, como os Magos, seguindo a sua estrela, oremos.
4. Pelos aflitos que perderam a esperança e por aqueles que ainda buscam quem os guie,
para que o Filho de Maria seja a sua luz, oremos.
5. Por todos os batizados para que venham a contemplar eternamente o Deus Menino
que adoraram sobre a terra, oremos.
6. Por todos os que sofrem por causa da pandemia, por todos quantos procuram aliviar
o sofrimento e por todos aqueles que procuram fazer chegar as ajudas a todos, oremos.
7. Por todas as famílias da paróquia, por todos quantos frequentam a catequese para que
descubram em Jesus a Luz das nações e a Luz das suas vidas e a possam testemunhar
com os seus gestos, oremos.

Senhor, nosso Deus, que chamastes todos os povos à luz da fé, guiai os que nas trevas
Vos procuram como os Magos, vindos do Oriente, para que possam contemplar o
vosso rosto no esplendor da glória celeste. Por Cristo, Senhor Nosso, Ámen.
COMPROMISSO
Ao longo desta semana, podemos preparar um presente para oferecer ao Menino e
podemos pensar de modo concreto em alguém mais necessitado, preparando uma
caixinha surpresa para entregar, em família, a uma família mais necessitada. Mantendo
as devidas distâncias, podemos ir até à porta de alguém que sabemos necessitado e
entregar-lhe o nosso presente (mas também podemos decidir deixar na paróquia para que
seja entregue a alguma família necessitada).

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA
(Para rezar antes da refeição em família)
Senhor Jesus, Tu vieste para ser o Salvador de todos sem distinção, hoje, uma vez mais,
nos convidas a deixar-Te ser o mais Importante das nossas vidas, ajuda-nos a vivermos
de Ti e a deixarmo-nos transformar por Ti, de tal modo que possamos voltar Contigo por
um caminho novo e diferente. Abençoa a nossa família, Senhor Jesus e abençoa os
alimentos que vamos tomar, os quais foram preparados para nós com amor, para que
possamos ser como o pão bom e tenro que se deixa partir e comer por todos.
R. Ámen
O membro da família que está a presidir diz as palavras seguintes, enquanto todos
fazem o sinal da cruz:
Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo
E acrescenta: Bendigamos ao Senhor.
Todos respondem: Graças a Deus!
CÂNTICO – “Nos vimos a Sua estrela no Oriente”
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos com presentes adorar o Senhor,
adorar o Senhor.
Ó Deus, dai ao Rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

II - CELEBRAÇÃO NA COMUNIDADE

AS FAMÍLIAS NA FAMÍLIA – Celebração da Eucaristia
Na Paróquia (se for o caso, podem colocar-se os Magos no Presépio e/ou os presentes
simbólicos e as estrelas com os nomes dos continentes)
Hoje, Senhor manifestas-te como o Senhor de todos, por isso queremos dizer-te que és o
mais Importante nas nossas vidas, és a Luz das nossas Vidas. Trazemos-Te o melhor de
nós mesmos e colocamos diante de Ti todos os continentes para que continues a iluminar
e a ser a Luz de todos os povos até aos confins da terra. Continua a converter-nos a Ti,
Senhor Jesus!
 Prece para a Oração Universal:
Por todas as famílias da paróquia, por todos quantos frequentam a catequese para que
descubram em Jesus a Luz das nações e a Luz das suas vidas e a possam testemunhar com
os seus gestos, oremos.
 Desafio para o final da Celebração (antes da bênção final, o sacerdote apresenta o
desafio/compromisso para a semana):
Ao longo desta semana podemos preparar um presente para oferecer ao Menino e
podemos pensar de modo concreto em alguém mais necessitado, preparando uma
caixinha surpresa para entregar, em família, a uma família mais necessitada. Mantendo
as devidas distâncias, podemos ir até à porta de alguém que sabemos necessitado e
entregar-lhe o nosso presente (mas também podemos decidir deixar na paróquia para que
seja entregue a alguma família necessitada).

