CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
03 DE JANEIRO DE 2021
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, nas
mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades sobre
como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem ainda
abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais.
Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de
Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos os
horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que
podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que
nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas CELEBRAR
com nossas famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos.
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, um
crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser acesa
no momento da celebração.
Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou a
mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos.
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em
consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo).

CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:
A) 1
VIMOS SUA ESTRELA NO ORIENTE
E ASSIM VIMOS ADORAR O REI DA GENTE. (Bis)
1. Onde foi que nasceu o Rei dos judeus?
Em Belém da Judeia, conforme diz Miqueias.
2. No lugar da estrebaria se deteve a Estrela Guia.
Encontraram com alegria o Menino com Maria.
3. E, abrindo seus tesouros, deram incenso, mirra e ouro.
Glória ao Pai e ao Menino, e ao Espírito Divino.
OU:
B) 2
1. Nas terras do Oriente surgiu nos céus uma luz
que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. (BIS)
NASCEU JESUS SALVADOR, ALELUIA, ALELUIA!
É ELE O CRISTO SENHOR, ALELUIA, ALELUIA!
2. Nasceu-nos hoje um menino. Um Filho que nos foi dado.
É grande e tão pequenino Deus forte é Ele chamado. (BIS)
3. Cantai com muita alegria, que grande amor Deus nos tem.
Pequeno, pobre, escondido nasceu por nós em Belém. (Bis).
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.
D.: Irmãos e irmãs, reconheçamos ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai.
(Breve momento de silêncio)
Pode ser cantado: 3
D.: Senhor Servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de
nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de
nós!
T.: Cristo, tende piedade de nós!
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https://www.youtube.com/watch?v=M1uHuaV_0jA
https://www.youtube.com/watch?v=0jJQBcNal5g
3
https://www.youtube.com/watch?v=sfBfWqKfCdk
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D.: Senhor Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de
nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha
piedade de nós e nos faça participar um dia, das alegrias da vida eterna.
T.: Amém.
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos
louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos
glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à
direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o
Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém.
(Ou, se preferir, o hino do Glória pode ser cantado) 4
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso:
nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai.
Amém, amém, amém, amém, amém.
D.: 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 Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

A

VOSSA

Primeira Leitura:

PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
(Isaías 60,1-6)

L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías
Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu
sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e
nuvens escuras cobrem os povos; mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua
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https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg&list=RD_6ETrsZG8yg&index=1

glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao
clarão de tua aurora. Levanta 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. Ao 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; será 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.
T.: Graças a Deus.
Salmo:
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(Sl 72 (71))

R. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!

L.: 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. R.
L.: 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! R.
L.: Os reis de Társis e das ilhas hão de vir
e oferecer-lhe seus presentes e seus dons;
e também os reis de Seba e de Sabá
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. R.
L.: 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. R.
Aclamação ao Evangelho: 6
T.: Aleluia, aleluia, aleluia

(Mt 2,2)

Vimos sua estrela no Oriente
E viemos adorar o Senhor.
EVANGELHO:
(Mt 2,1-12)
L.: Do Evangelho segundo Mateus
Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei
Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém,
perguntando: “Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos
a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. Ao saber disso, o rei Herodes
ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos
os sumos sacerdotes e os mestres da Lei, perguntava-lhes onde o Messias
deveria nascer. Eles responderam: “Em Belém, na Judéia, pois assim foi
5
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https://www.youtube.com/watch?v=CcBvjySTFAU
https://www.youtube.com/watch?v=UQnkrjf0hDg

escrito pelo profeta: ‘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’”. Então Herodes chamou em segredo os
magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha
aparecido. Depois 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”. Depois 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. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram
uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com
Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram
seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em
sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo
outro caminho.
Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.
ANÚNCIO DAS SOLENIDADES MÓVEIS DE 2021 7
Retomando um antigo costume da Igreja, após a proclamação do evangelho,
alguém pode fazer o anúncio do dia da Páscoa para o ano em curso.
Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou
e sempre há de se manifestar no meio de nós,
até a sua vinda no fim dos tempos.
Nos ritmos e nas variações do tempo,
recordamos e vivemos os mistérios da salvação.
O centro de todo o ano litúrgico
é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado,
que culminará no domingo da Páscoa, este ano no dia 04 de abril.
Em cada domingo, Páscoa semanal,
a Igreja torna presente este grande acontecimento,
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte.
Da páscoa derivam todos os dias santos:
as cinzas, início da quaresma, no dia 17 de fevereiro;
a ascensão do Senhor, no dia 16 de maio;
a festa de Pentecostes, no dia 23 de maio;
o primeiro domingo do advento, no dia 28 de novembro.
Também nas festas da santa Mãe de Deus,
dos Apóstolos, dos Santos e Santas,
a Igreja, peregrina sobre a terra,
proclama a Páscoa do Senhor.
A Cristo que era, que é e que há de vir,
Senhor do tempo e da história,
louvor e glória pelos séculos dos séculos.
Amém.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
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Cf. CNBB. Diretório da Liturgia e da organização da Igreja no Brasil, ano B – São Marcos, p. 37-38

D.: Professemos a nossa fé:
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos
mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da
carne, na vida eterna. Amém.

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: Irmãos e irmãs, em comunhão com todas as pessoas e as Igrejas
elevemos confiantes nossas preces ao Senhor da paz.8
Senhor, tem piedade de nós!
Cristo, tem piedade de nós!
Senhor, tem piedade de nós!
Vós que sois a nossa paz,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que derrubais o muro de separação entre os povos,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que viestes conduzir nossos passos no caminho da paz,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que, ao nascer, os anjos anunciaram paz para toda a terra,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que proclamastes felizes os promotores da paz,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que enviastes os apóstolos às casas anunciar a paz,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que tirastes a espada de Pedro,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que nos ordenastes orar por nossos inimigos,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que impedistes que apedrejassem a mulher adúltera,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que perdoastes os que te crucificaram,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vos que morrestes para reconciliar o céu e a terra,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que, ressuscitado, proclamastes aos discípulos: a paz esteja com vocês,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que suplicastes ao Pai enviar o espírito de concórdia e mansidão,
fazei-nos instrumentos de vossa paz!
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Cf. VVAA. Celebrando o Dia do Senhor: ciclo do natal ABC, p. 72-73

Desarmai os povos, ouvi-nos, Senhor!
Alimentai o mundo, ouvi-nos, Senhor!
Acabai com as guerras, ouvi-nos, Senhor!
Educai-nos para a paz, ouvi-nos, Senhor!
Arrancai a violência de nossa cultura, ouvi-nos, Senhor!
Firmai-nos no caminho dos direitos humanos, ouvi-nos, Senhor!
Conduzi-nos na estrada da justiça, ouvi-nos, Senhor!
Orientai-nos a resolver nossos conflitos de forma não-violenta,
ouvi-nos, Senhor!
Ajudai-nos a diminuir nosso potencial de agressão, ouvi-nos, Senhor!
Desmascarai os nossos preconceitos e as discriminações,
ouvi-nos, Senhor!
Tornai-nos tolerantes, ouvi-nos, Senhor!
Fortalecei as pessoas e grupos que lutam pela paz, ouvi-nos, Senhor!
Sustentai as religiões na via da não-violência, ouvi-nos, Senhor!
Iluminai-nos a fazer da paz uma agenda de ação, ouvi-nos, Senhor!
Trazei a paz a todos os povos, ouvi-nos, Senhor!
Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Deus, que nos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre
nós as suas bênçãos e nos confirme na fé, na esperança o e na caridade.
T.: Amém.
D.: Porque seguimos confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo
como luz entre as trevas, Deus nos torne também uma luz para os nossos
irmãos.
T.: Amém.
D.: Terminada a nossa peregrinação, possamos chegar ao Cristo Senhor,
luz da luz que os magos procuravam guiados pela estrela e que com grande
alegria encontraram.
T.: Amém.
D.: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
T.: Para sempre seja louvado.

Canto:
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Os devotos do Divino
Vão abrir sua morada
Pra bandeira do menino
Ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai
Deus nos salve esse devoto
Pela esmola em vosso nome
Dando água a quem tem sede
Dando pão a quem tem fome, ai, ai
A bandeira acredita
Que a semente seja tanta
Que essa mesa seja farta
Que essa casa seja santa, ai, ai
Que
Que
Que
Que

o
a
o
a

perdão seja sagrado
fé seja infinita
homem seja livre
justiça sobreviva, ai, ai

Assim como os três reis magos
Que seguiram a estrela guia
A bandeira segue em frente
Atrás de melhores dias, ai, ai
No estandarte vai escrito
Que ele voltará de novo
Que o rei será bendito
Ele nascerá do povo, ai, ai
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Compositores: Martins Vitor / Lins Ivan Guimaraes. https://www.youtube.com/watch?v=b1P9HtC1LiQ

