
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epifania – A LUZ 

para todos 

Tu, Menino, deitado no presépio, 

És a Luz de Deus 

A iluminar de alegria 

Os que vivem na infelicidade. 

Tu, Menino, cantado pelos anjos, 

és a Palavra de Deus 

que traz a Boa Nova  

a todos os que buscam a felicidade. 

Tu, Menino, encontrado pelos pastores, 

és a Esperança de Deus  

anunciada a todos os pobres 

e rejeitados da sociedade.  

Tu, Menino, ao colo de Maria, 

és o Filho de Deus  

que veio para fazer de nós  

seus filhos adoptivos muito amados. 

Tu, Menino, procurado pelos Magos, 

és o sinal do amor imenso  

do único Deus que é salvação 

para todos os povos da terra. 

Tu, Menino, adorado pelos Magos, 

és o Senhor nosso, diante do qual  

nos inclinamos com todo o amor 

pois és a nossa luz e nossa paz.  



 

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. 



 

 

 

                                       

 

 
 

COMO OS REIS MAGOS, NÓS TAMBÉM DEVEMOS IR ANUNCIAR QUE JESUS 

NASCEU. POR ISSO, QUANDO VOLTARES À ESCOLA, PODES TENTAR SABER 

SE OS TEUS AMIGOS CONHECEM A HISTÓRIA DE JESUS E DOS REIS MAGOS. 

SE NÃO CONHECEREM, PODES SER TU A CONTÁ-LA. 

TAMBÉM PODES LEVAR ESTE “XAVIERINHOS” PARA LHES MOSTRAR. 
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