2
Nº 2776 – ANO C – BRANCA
EPIFANIA DO SENHOR, Solenidade – 2/1/2022

DEUS NOS REÚNE

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Celebremos com grande júbilo a liturgia
de hoje, onde o Menino Jesus nos é apresentado
como Salvador e Redentor de nossas vidas
e nos convida a segui-lo. Iniciemos a nossa
Celebração com alegria, cantando...
3. CANTO DE ABERTURA: 110 (CD 21)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um
dia nos conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 212 (CD 23)
7. 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
sempre o vosso rosto e participarmos plenamente da vossa luz. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

TODOS: Amém.
Dir.: A graça de Deus, nosso Pai e de Jesus
Cristo, Senhor da paz, manifestado a todas as
gentes, esteja convosco.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 165 (CD 23)
Dir.: Peçamos à Deus o perdão de nossos
pecados. Façamos um exame de consciência
sobre nossas atitudes.
(Breve silêncio)
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.
Dir.: Cristo, tende piedade de nós.
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DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 60,1-6
9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 71(72),1-2.78.10-11.12-13 (R/.cf. 11)
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!
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As nações de toda a terra hão de adorar-vos,
ó Senhor!

4 - Manifestai-vos, Senhor, em nossos doentes
e desvalidos, concedendo-lhes a graça da
cura, rezemos.

Os reis de Társis e das ilhas hão de vir
e oferecer-lhes 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.

Dir.: Acolhei nossas preces ditas em voz alta e
aquelas acalentadas no coração de todos aqui
presentes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

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.

DEUS FAZ COMUNHÃO

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

16. PARTILHA DOS DONS: 425(CD 26)

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Dir.: Deus nos ofertou seu Filho para ser nosso
guia. Doemos também a Deus tudo que somos,
cantando.

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

RITO DA COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mt 2,1-12

17. PAI-NOSSO

Dir.: O Senhor esteja convosco!

Dir.: O Senhor no comunicou o seu Espírito.
Com confiança e a liberdade de filhos e filhas,
digamos juntos, Pai nosso...

TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.

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

TODOS: Glória a vós, Senhor!
13. PARTILHA DA PALAVRA

(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 genuflexão 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.)

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Elevemos à Deus nossos pedidos, dizendo:
Manifesta-vos, Senhor.
1 - Manifestai-vos, Senhor, sobre nossos pastores com seu Espírito Santo, auxiliando-os no
governo de sua Igreja, rezemos.
2 - Manifestai-vos, Senhor, em nossos governantes, para que conduzam as cidades com
justiça e retidão, rezemos.

19. COMUNHÃO: 578 (CD 06)
20. RITO DE LOUVOR: 834 (CD 18)

3 - Manifestai-vos, Senhor, na vida de nossos
jovens, guiando-os ao caminho da vida e da
santidade, libertando-os das drogas e dos
vícios deste mundo, rezemos.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo
ou canto bíblico.)
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21. ORAÇÃO
25. LEITURAS DA SEMANA

Oremos (pausa): Senhor, nosso Deus, como
a estrela que orientou os magos na busca do
Senhor, esta celebração nos aqueceu com
vosso calor e nos deu um rumo na caminhada. Firmai nossos passos e iluminai nossos
olhos no caminho que nos conduz à vossa
comunhão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

2.ª-feira: 1Jo 3,22-4,6, Sl 2,7-8.1011 (R/. 8a), Mt 4,12-17.
23-25
3.ª-feira: 1Jo 4,7-10, Sl 71(72),
1-2.3-4ab.7-8 (R/. 11),
Mc 6,34-44
4.ª-feira: 1Jo 4,11-18, Sl 71(72),12.10-11.12-13 (R/. cf.11),
Mc 6, 45-52
5.ª-feira: 1Jo 4,19-5,4, Sl 71(72),
1-2.14 e 15bc.17
(R/. cf.11), Lc 4, 14-22a
6.ª-feira: 1Jo 5,5-13, Sl
147(147B),12-13.14-15.1920 (R/. 12a), Lc 5,12-16
Sábado: 1Jo 5,14-21, Sl 149,1-2.34.5 e 6a e 9b (R/. 4a),
Jo 3,22-30

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus, que nos chamou das trevas à luz
admirável, derrame sobre nós as suas bênçãos e
nos confirme na fé, na esperança e na caridade.
TODOS: Amém.

ORIENTAÇÕES

Dir.: 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.

w A festa da Epifania já foi denominada
“festa das luzes”. Neste sentido, é
importante valorizar a luz, seja na
abertura, na liturgia da Palavra ou
na profissão de fé.
w Podem fazer parte da procissão de
entrada a cruz, as velas, o livro das
leituras, o incenso e a bandeira do
Divino.
w Valorizar e convidar para celebração
o “grupo folia de reis” onde houver.
w Durante a aclamação e proclamação
do Evangelho, poderão ser acessas
várias velas, rodeando, com a estrela
e o incenso, a mesa da Palavra.
w As imagens dos magos podem ser
colocadas no presépio, num momento especial, a critério da comunidade.
w Sugere-se o anúncio das solenidades
móveis de 2022 após a proclamação
do Evangelho, conforme indicação do
Diretório da Liturgia e da Organização
da Igreja no Brasil, p. 37-38.

TODOS: Amém.
Dir.: 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.
TODOS: Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo.
Dir.: Amém.
Dir.: Manifestemos o Senhor com nossas vidas.
Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe.
TODOS: Graças a Deus.
24. CANTO DE ENVIO: 678
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Anúncio da Páscoa
(Depois da proclamação do Evangelho, antes da meditação e da
partilha da Palavra, faz-se o anúncio da Páscoa.
O(a) dirigente, ou outra liderança, à mesa da Palavra,
pode proclamar ou cantar)

Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou 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 Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado,
que culminará no domingo da Páscoa, este ano no dia 17 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 02 de março; a
ascensão do Senhor, no dia 26 de maio; a festa de Pentecostes, no dia 05 de junho;
o primeiro domingo do Advento, no dia 27 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.)
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