
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Nossa comunidade acolhe com alegria 
vocês, que vieram participar da celebração do 
Mistério Pascal de Cristo. Sejam todos bem-vindos!

“Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda 
meu ser, permanece em nós”.

2. ACENDIMENTO DA VELA

Dir.: A luz resplandeceu / em plena escuridão / 
jamais irão as trevas / vencer o seu clarão.

(A pessoa que leva a vela volta-se para a assem-
bleia e proclama): Bendito sejais, Deus da vida, 
porque manifestastes o vosso Filho como luz 
para guiar todas as nações no caminho da paz!

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Epifania é a revelação da bondade e da 
ternura de Deus que quer salvar a todos os po-
vos. Ele é a luz que ilumina o caminho que nos 
conduz a Ele. Quem está disposto a procurá-lo O 
encontrará, como fizeram os magos. Na vida de 
quem o encontra resplandece sua luz, que dissipa 
as trevas do pecado.

Celebremos a Páscoa do Senhor como os magos, 
atentos aos sinais da sua manifestação, que está 
entre nós, pela Palavra proclamada e pelo Pão 
partilhado.

Bem unidos, como Igreja missionária que cami-
nha ao encontro do Senhor, entoemos o canto 
de abertura.

4. CANTO DE ABERTURA: 111 (CD 21), 110 
(CD 21)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor 
de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam 
com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

6. ATO PENITENCIAL: 194 / 195

Dir.: Senhor, Deus de misericórdia, vós sois nossa 
luz que dissipa as trevas do erro, do egoísmo e 
da maldade. Olhai para nós, vosso povo e conce-
dei-nos o perdão de nossas fraquezas e pecados 
(silêncio).

Dir.: O Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém.

7. GLÓRIA: 199 (CD 12), 200 (CD 12)

Dir.: Na alegria de sermos perdoados entoemos 
o nosso hino de louvor.

8. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus de todos os povos, 
guiando os magos pela estrela, Vós revelastes 
hoje o vosso Filho Jesus a toda a humanidade. 
Dai a nós, vossos servos e servas, que já vos 
conhecemos pela fé, a graça de buscarmos sem-
pre o vosso rosto e participarmos plenamente 
da vossa luz. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

9. PRIMEIRA LEITURA: Is 60,1-6
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10. SALMO RESPONSORIAL: Sl 71(72)

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

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.

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!

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.

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.

11. SEGUNDA LEITURA: Ef 3,2-3a.5-6

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar 
o Senhor.

13. EVANGELHO: Mt 2,1-12

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

14. ANÚNCIO DA PÁSCOA

(Depois da proclamação do Evangelho, antes da 
meditação e da partilha da Palavra, faz-se o anún-
cio da Páscoa. O (a) dirigente, ou outra liderança, 
à mesa da Palavra, pode proclamar ou cantar)

Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se mani-
festou e sempre há de manifestar-se 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 ano litúrgico é o tríduo do Se-
nhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que 
culminará no domingo da Páscoa, este ano no 
dia 4 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 fe-
vereiro;

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 e na comemoração 
dos fiéis defuntos, 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.

(Pode-se cantar algum refrão de aclamação a 
Cristo, como: Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo 
para sempre, amém. Ou outro semelhante.)

15. PARTILHA DA PALAVRA

16. PROFISSÃO DE FÉ

17. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Senhor Deus, vós que, na manifestação de 
vosso Filho, estendestes vosso olhar sobre toda 
humanidade, ouvi compassivo as preces de vosso 
povo que vos clama:

Mostrai-nos, Senhor, vossos caminhos!

Senhor, guiai a vossa Igreja, para que, iluminada 
pelo Cristo, leve a luz do Evangelho a todos os 
homens e cumule de esperança os povos. Re-
zemos ao Senhor.

Senhor, dai-nos sabedoria, para que saibamos 
anunciar, com coragem, a mensagem libertadora 
de Cristo a todos os povos. Rezemos ao Senhor.

Senhor, tocai nosso coração, para que seja aberto, 
acolhedor e misericordioso e saiba reconhecer 
vossa presença nos sinais dos tempos. Rezemos 
ao Senhor.

Senhor, iluminai nossa comunidade, para que, 
a exemplo dos magos, se reúna com alegria, 
para adorar o Senhor e partilhar seus bens com 
aqueles que hoje são o rosto carente do Menino 
Jesus. Rezemos ao Senhor.

Senhor, fazei que, a exemplo dos magos, saiba-
mos defender a vida das crianças, dos pobres e 
de todos os que são feridos em sua dignidade. 
Rezemos ao Senhor.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Dir.: Pai Santo, atendei as nossas preces e con-
firmai vosso povo no caminho de vosso Filho e 
concedei-nos a cada dia vossa paz. Por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém.

18. PARTILHA DOS DONS: 425 (CD 6), 423 
(CD 21)

Dir.: Os reis magos levaram suas oferendas e as 
entregaram a Jesus. Trazemos no Altar do Senhor 
a nossa vida e os nossos dons que colocamos 
a serviço do Reino como sinal de nossa gratidão 
pois se temos é porque o Senhor nos deu. Apre-
sentamos a Deus também o nosso desejo de um 
Ano Novo Feliz.

RITO DA COMUNHÃO

19. PAI-NOSSO

Dir.: Com toda fé, rezemos confiantes do jeito que 
o Senhor nos ensinou. Pai nosso...

20. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações 
dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos para a 
prevenção da covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sagrada 
Comunhão dirige-se à capela onde a Reserva 
Eucarística está cuidadosamente depositada no 
sacrário. Abre a porta do sacrário, faz uma genu-
flexão como sinal de adoração. Com reverência 
pega a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte para 
a distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis. 
Terminada a distribuição, leva a Sagrada Reserva 
até o sacrário.)

21. COMUNHÃO: 577 (CD 21), 578 (CD 6)

22. RITO DE LOUVOR: 817 (CD 18), 818 (CD 18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

23. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, participamos deste 
encontro fraterno e de comunhão com muita fé 
e amor sincero. Que vosso filho, luz do mundo, 
ilumine os nossos caminhos e nos guie por 
toda a parte. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

24. NOTÍCIAS E AVISOS

25. BÊNÇÃO SOLENE PARA ESTE DIA

Dir.: Deus, que nos chamou das trevas à sua luz 
admirável, derrame sobre nós as suas bênçãos e 
nos confirme na fé, na esperança e na caridade. 
Amém.

Porque seguis a vossa peregrinação, possais 
chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que os magos 
procuravam guiados pela estrela e com grande 
alegria encontraram. Amém.

Terminada a nossa peregrinação, possais chegar 
ao Cristo Senhor, luz da luz, que os magos procu-
ravam guiados pela estrela e com grande alegria 
encontraram. Amém.

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, o Pai e o Filho 
e o Espírito Santo. Amém.

26. CANTO DE ENVIO: 675 (CD 21), 678

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparar bem o espaço litúrgico.

w Na procissão de entrada, além da cruz e 
velas, uma bandeira do divino e incenso, 
flores, frutos que expressam a partici-
pação da natureza. Serão colocados no 
presépio quando este estiver armado à 
frente do presbitério ou num outro lugar 
preparado pela equipe.

w As imagens dos magos podem ser colo-
cadas no presépio antes da celebração, 
ou levadas na procissão de entrada e 
depois colocadas no presépio.

w Será muito bom valorizar e integrar na 
celebração, a folia de Reis, onde houver.

w Durante a proclamação do Evangelho, 
pessoas podem segurar velas ao lado 
da mesa da Palavra.



EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES

E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br   –   www.aves.org.br   –   whatsapp (27) 99727-2637
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Celular: (27) 98114-3941

  

“Quando se constrói uma igreja, não se pode 
esquecer que ela toda é um ícone, 

uma imagem viva. Moldada pela Liturgia é, 
por si mesma, mistagógica”

(CNBB, Estudo 106).

 Temos trazido à nossa reflexão alguns pontos 
fundamentais na concepção e organização de 
nossos espaços litúrgicos, que fundamentam e 
resumem, de certa forma, o percurso feito até o 
momento:

w O espaço litúrgico é “moldado pela Liturgia”, 
por isto toda intervenção, de qualquer ordem, 
deve ser tratada sempre como uma adequação 
litúrgica;

w Este espaço deve ser funcional, simbólico e 
belo;

w Este espaço deve promover a participação ativa, 
consciente e frutuosa da assembleia reunida 
para celebrar a liturgia;

w Por isto, toda intervenção traz em si mesma 
duas dimensões: a necessidade de um caminho 
mistagógico e uma responsabilidade pastoral. 

 Isto fica muito claro para nós, partindo dos 
textos e documentos da Igreja, como o Ponti-
fical, por exemplo, que nos diz:

“(...). Pelo fato de ser um edifício visível, esta 
casa constitui um sinal peculiar da Igreja que 
peregrina na terra e uma imagem da Igreja que 
habita no céu (...).
A igreja, como pede a sua natureza, seja apta para 
as celebrações sagradas, decorosa, brilhando 
por nobre beleza, não por mera suntuosidade, e 
constitua verdadeiro símbolo e sinal das realidades 
celestes (..).”

 Aqui temos, de forma muito clara, a presen-
ça deste trinômio “funcionalidade, simbologia e 
beleza”, explicada também pelo Papa Bento XVI:

“A beleza da liturgia pertence a este mistério; é 
expressão excelsa da glória de Deus e, de certa 
forma, constitui o céu que desce à terra. O me-
morial do sacrifício redentor traz em si mesmo os 
traços daquela beleza de Jesus testemunhada por 

PROJETOS E CONSTRUÇÃO: a Via Pulchritudinis 
como caminho Pastoral (1ª parte)

Pedro, Tiago e João, quando o Mestre, a caminho 
de Jerusalém, quis transfigurar-Se diante deles 
(Mc 9, 2). Concluindo, a beleza não é um fator 
decorativo da ação litúrgica, mas seu elemento 
constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus 
e da sua revelação. Tudo isto nos há de tornar 
conscientes da atenção que se deve prestar à 
ação litúrgica para que brilhe segundo a sua 
própria natureza”. (SCa 35)

 E, atualmente, confirmada pelo Papa Fran-
cisco:

É bom que toda a catequese preste uma especial 
atenção à “via da beleza (via pulchritudinis)”. (...) 
todas as expressões de verdadeira beleza podem 
ser reconhecidas como uma senda que ajuda a 
encontrar-se com o Senhor Jesus. Não se trata 
de fomentar um relativismo estético, que pode 
obscurecer o vínculo indivisível entre verdade, 
bondade e beleza, mas de recuperar a estima da 
beleza para poder chegar ao coração do homem e 
fazer resplandecer nele a verdade e a bondade do 
Ressuscitado. (...). Por isso, torna-se necessário 
que a formação na via pulchritudinis esteja inserida 
na transmissão da fé. É desejável que cada Igreja 
particular incentive o uso das artes na sua obra 
evangelizadora, em continuidade com a riqueza 
do passado, mas também na vastidão das suas 
múltiplas expressões atuais, a fim de transmitir 
a fé numa nova ‘linguagem parabólica’. (EG 167)

 Hoje, refletimos alguns dos muitos fun-
damentos documentados; em nosso próximo 
encontro, continuaremos de forma um pouco 
mais prática, mas, sempre tendo em vista o que 
São João Paulo II afirmou em 2006: “a Via Pul-
chritudinis, é um caminho pastoral (...) a beleza 
é um caminho régio para conduzir a Deus”.

Raquel Tonini Rosenberg Schneider – arquiteta, 
especialista em Espaço Litúrgico – Arquitetura 

e Arte Sacra, membro da Comissão de Arte 
Sacra e Bens Culturais da Arquidiocese de 
Vitória ES e da equipe de reflexão do Setor 

Espaço Litúrgico, da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Liturgia – CNBB.


