
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epifania 

 

Hoje celebramos a festa da Epifania, a que se 

costuma chamar também Dia de Reis. Esta festa 

é muito importante, porque mostra que Jesus 

não nasceu para salvar só o povo de Israel, mas 

para todos os povos, desde o Oriente, onde uma 

estrela O indicou àqueles três sábios (reis 

magos) de quem hoje ouvimos a história, até à 

Europa onde estamos todos nós, e à África, 

América, Oceânia, enfim, a todo o mundo.  

A festa da adoração dos reis magos é a última 

festa do tempo de Natal. Os enfeites de Natal 

que temos em casa arrumam-se, mas não vamos 

arrumar os enfeites de Natal do nosso coração: 

vamos deixar bem à vista, todo o ano, o espírito 

do Natal, o amor, a paz, a alegria, a partilha, a 

ajuda a quem precisa. 

E, se quisermos, também podemos deixar o 

presépio todo o ano em nossa casa. Não é 

proibido!!! 



 

Leitura: Is 60, 1 - 6 

Leitura do Livro de Isaías 

Alegra-te Jerusalém, porque brilha sobre ti a luz e a glória de Deus. Vê como a 

noite está escura, mas aparecerá uma nova luz que tudo ilumina e todos os 

homens virão ao seu encontro trazendo os seus filhos. 

Quando tal vires ficarás radiante, pois a ti hão-de trazer todos os tesouros do mar 

e as riquezas da terra. 

Virão todos os de Sabá trazendo ouro e incenso, e proclamando as glórias do 

Senhor. 

Evangelho: Mt 2, 1 - 12 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos tempo do rei Herodes, quando 

chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente, que começaram a perguntar 

às pessoas: 

- Onde está 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 muito preocupado. Reuniu todos os 

príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes: 

-   Onde deve nascer o Messias? 

Eles responderam: 

- Em Belém da Judeia, porque o profeta disse: “Tu, Belém, não és menos 

importante que 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 que lhe 

contassem como lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e 

disse-Ihes: 

- Vão lá procurar o Menino e, quando O encontrarem, venham contar-me onde 

ele está para eu também O ir adorar. 

Os Magos puseram-se a caminho, e logo a estrela que tinham visto no Oriente 

apareceu à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a 

estrela, sentiram grande alegria. Entraram em casa, viram O Menino com Maria, 

sua Mãe; e, ajoelhando-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, pois ele só queria saber onde 

estava o Menino para O mandar matar, regressaram à sua terra por outro 

caminho. 

 



 

 

Descobre as palavras que faltam nas frases abaixo, completa as palavras 

cruzadas, e descobre a palavra-chave, pintada de amarelo. 

Do oriente, seguindo um estrela, vieram três sábios para adorar o 

Menino. Diz-se que vieram montados em camelos e que os seus nomes 

eram: (7)______________, (2)________________ e (1)______________. 

Eles trouxeram presentes para o Menino: (8)______________, 

(9)________________ e (6)______________. 

Ofereceram-Lhe ouro porque Ele era (3)______________; incenso 

porque era (4)______________; e mirra porque era (5)______________  
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HOJE VIMOS COMO OS REIS MAGOS VIERAM DE TÃO LONGE PARA 

ADORAR O MENINO JESUS, E OFERECER-LHE PRESENTES. 

NÓS SABEMOS QUE TEMOS JESUS BEM JUNTINHO DE NÓS, NO NOSSO 

CORAÇÃO. POR ISSO, VAIS ESCOLHER UM PRESENTE PARA LHE OFERECER 

EM CADA DIA DA SEMANA, DAQUELES PRESENTES QUE SABES QUE JESUS 

GOSTA DE RECEBER: SER AMIGO DOS OUTROS, FAZER BEM OS 

TRABALHOS DE CASA, AJUDAR A MÃE, NÃO ANDAR À GUERRA COM OS 

IRMÃOS...., ENFIM, TU SABES! 



 



 



 

 

 

 


