Celebração Eucarística
Domingo - O Dia do Senhor
Ano B - XXVII - Nº 1673 - cor branca ou dourada - 07/01/2018

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
ALEGREMO-NOS! JESUS CRISTO, LUZ DAS NAÇÕES,
SE MANIFESTOU A TODOS OS POVOS

RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (CD Ofício Divino das Comunidades - Nº 6)
1. Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis) Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
2. Seu amor por nós, firme para sempre, (bis) Sua fidelidade dura eternamente. (bis)
3. Para nós brilhou a luz da verdade, (bis) Vimos o esplendor de sua claridade! (bis)
4. Brilha a estrela guia em seu esplendor, (bis) Vamos ao seu encontro ver o Salvador. (bis)
5. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
6. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) Humildes, adoremos nossa Salvação! (bis)

Animador(a) - Irmãos e irmãs, é com muito carinho que os acolhemos para celebrar o Mistério da nossa fé e
nossa vida de comunidade. Vivendo as alegrias natalinas, celebramos a manifestação de Jesus às nações na
visita dos reis magos, que foram ao encontro do Salvador do mundo para adorá-Lo e oferecer seus presentes.
Que a exemplo dos magos e dos pastores nossa vida seja também uma peregrinação rumo à Belém, ao lugar
onde Cristo continua nascendo: nossas famílias e comunidades. E que lhe entreguemos os nossos dons: o ouro
IA DO da
SENHOR
fé e da caridade, o incenso da adoração e das preces, a mirra do amor e da vida doada aos irmãos. Nesta
TO, LUZSolenidade
DAS NAÇÕES,
SE MANIFESTOU
A
da Epifania
do Senhor, alegres,
cantemos.

DOS OS POVOS

02. CANTO INICIAL (L - D.R. / M - Melodia Francesa)
1. Vinde cristãos, vinde à porfia, hinos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do
Senhor.
GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS! (bis)
2. Foi nesta noite venturosa do nascimento do Senhor, que anjos de voz harmoniosa deram a Deus o seu
louvor!
3. Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles a Belém! Vinde correndo, pressurosos, o Salvador, enfim, nos
vem.
(L e M - José Acácio Santana)

A NOITE SE ILUMINOU, O CÉU SE VESTIU DE LUZ, OS ANJOS CANTARAM GLÓRIA, QUANDO NASCEU JESUS!
1. Eu quero ver os pastores chegando pra visitar o Menino Jesus. Eu quero ver todo o povo sorrindo e junto
seguindo a mensagem da luz.
2. Eu quero ver tua estrela no céu, iluminando o caminho do bem. Eu quero ver todo o povo sorrindo e junto
seguindo a lição de Belém.
3. Eu quero ver os Reis Magos chegando e humildemente adorando o Senhor. Eu quero ver todo o povo
sorrindo e junto seguindo a mensagem do amor.
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Presidente - Façamos o sinal que nos reúne como irmãos, cantando. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
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04. DEUS NOS PERDOA
Presidente - No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão
com Deus e com os irmãos (as) (silêncio). Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus...
Presidente - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor... Cristo... Senhor...
05. HINO DO GLÓRIA
Presidente - Glorifiquemos o Senhor que manifesta a Sua salvação, em Seu Filho Jesus, a todos os povos e
nações.
(L - Missal Romano / M - Joel Postma)

Solo: Glória a Deus nas alturas! Todos: Glória a Deus nas alturas!
1. E paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
2. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. Senhor Filho único, Jesus Cristo! Senhor Deus, Cordeiro
de Deus, Filho de Deus Pai!
3. 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 sentado à direita do Pai, tende piedade de nós! (bis)
4. Porque só vós sois Santo! Só vós sois o Senhor! Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo! Com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém!
06. ORAÇÃO (missal, pg.164)
Presidente - 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. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
(CD Novena de Natal 2010)

LUZ DO UNIVERSO, Ó DEUS DA VIDA, ESCUTAREMOS TUA PALAVRA, SEJA HOJE BÊNÇÃO PRA TODA A TERRA, E
A NÓS CONFIRME A GRAÇA.
07. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS (60, 1-6)
08. SALMO RESPONSORIAL (71) (CD Cantando Salmos - Ano B)
AS NAÇÕES DE TODA A TERRA HÃO DE ADORAR-VOS, Ó SENHOR! (BIS)
- 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.
09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (3, 2-3a.5-6)
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia V)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)
1. Pois nós vimos sua estrela a brilhar no Oriente. E assim vimos adorar o Senhor de toda gente.
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11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS (2, 1-12)
12. HOMILIA

NOSSA RESPOSTA
13. PROFISSÃO DE FÉ
Presidente - Professemos nossa fé no Deus que envia seu Filho Jesus como Luz para todas as nações. Creio em
Deus Pai...
14. PRECES DA COMUNIDADE
Presidente – Cheios de confiança em Deus, que manifesta ao mundo seu Filho único por amor a nós,
apresentemos os nossos pedidos, dizendo: ESCUTAI, SENHOR, OS NOSSOS PEDIDOS!
- Senhor, abençoai o nosso santo padre, o Papa Francisco, para que possa sempre manifestar ao mundo a
alegria do Evangelho. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai com Vossa Luz o nosso país e seus governantes, para que iluminados pelo Espírito Santo,
encontrem soluções justas para os problemas que atravessamos. Nós vos pedimos.
- Senhor, olhai por todas as pessoas que ainda não foram tocadas pela luz de Cristo, para que O aceite como
fonte da verdadeira vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todos os grupos de Folia de Reis e Congo para que preservem a cultura e a devoção dos
nossos antepassados. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todos aqueles que ainda vivem nas trevas do pecado, da violência e de toda forma de
injustiça, para que venham a conhecer a luz que é Cristo. Nós vos pedimos.
- Senhor, fazei que o dízimo seja assumido pelos fiéis como compromisso de vida, expressão de fé e desejo de
aprofundar-se na experiência de Deus. Nós vos pedimos.
ORAÇÃO DOS DIZIMISTAS
Presidente - Rezemos a oração do dízimo:
Recebei, Senhor, nosso dízimo! Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição,
porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na
vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de Vós. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Os Anjos, Maria, José e os pastores revelam uma profunda atitude de contemplação e adoração a
Jesus. Ao participarmos da Eucaristia damos ao Senhor da vida e da história toda honra e toda glória, pelos
séculos sem fim! Apresentemos ao altar do Senhor, com o pão e o vinho, o nosso dízimo, os frutos que
surgiram a partir da experiência de fé neste tempo do Natal e os sonhos, as expectativas e o que queremos
vivenciar durante este ano que se inicia.
16. CANTO DAS OFERENDAS (Renato Pargamagnani - Tiago Luiz Bibimak)
1. Inovamos Senhor nosso lar, convidamos vizinhos, irmãos, preparamos a mesa do altar pro Natal de Jesus
celebrar.
O NATAL PODE SER TODO DIA SE CADA FAMÍLIA SE COMPROMETER A VIVER QUAL JOSÉ E MARIA EM SEU DIA A
DIA JESUS ACOLHER!
2. Nossa casa Senhor tem lugar pra quem Cristo se igualou, os pequenos, também os sem lar, os sem-terra que
a busca cansou.
3. Nossa casa Senhor tem espaço para o índio, a mulher desvalida, para o negro que passo a passo vai mudando
a história sofrida.
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4. Nossa casa Senhor é pequena mas abriga o doente excluído, cada gesto de amor vale a pena, pois Jesus fezse pobre e menino.
(João de Araújo - André Jamil Zamur)

1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos. Oh! vinde, oh! vinde, até Belém. Vede nascido vosso Rei eterno.
Oh! Vinde Adoremos! Oh! Vinde Adoremos! Oh! Vinde Adoremos o Salvador!
2. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei dos céus. Nós, igualmente, cheios de
alegria.
3. O Deus invisível de eternal grandeza, sob véus de humilde podemos ver. Deus pequenino, Deus envolto em
faixas.
Presidente - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
Santa igreja.
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (missal, pg.164)
Presidente - Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja, que não mais vos apresenta ouro,
incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARISTICA I (Missal, pg.469).
Presidente - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Presidente - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Presidente - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Prefácio da Epifania do Senhor, missal pg. 413

Presidente - Na verdade, é justo é necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. Revelastes, hoje, o mistério de vosso Filho como luz para
iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos
recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos
os santos, cantando a uma só voz: Santo, Santo, Santo, ...
Presidente - Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que abençoeis † estas oferendas apresentadas ao vosso altar.
Todos - Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
Presidente - Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num
só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo o Papa Francisco, por
nosso Bispo Wladimir, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
Todos - Conservai a vossa Igreja sempre unida.
Presidente - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e
por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas
vidas e a salvação que esperam.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
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Presidente – Em comunhão com toda a Igreja celebramos o dia santo em que o vosso Filho único convosco
eterno em vossa glória, manifestou-se visivelmente em nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e seu
esposo São José, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe,
Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono,
João e Paulo, Cosme e Damião) e todos os vossos Santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a
vossa proteção.
Todos - Em comunhão com toda Igreja aqui estamos!
Presidente - Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família; dai-nos
sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos.
Presidente - Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
Todos - Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
Presidente - Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e
gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os
bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida eterna e cálice da salvação.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presidente - Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons
de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste
altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presidente - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A
eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presidente - E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos
méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e Barnabé,
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(Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os
vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Todos - Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribui-los entre nós.
Presidente - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - Amém.

RITO DA COMUNHÃO
19. PAI NOSSO
20. CORDEIRO
21. CANTO DE COMUNHÃO (João de Araújo - André Jamil Zamur)
1. Já o céu contemplamos neste dia, pois nasceu para nós o Salvador! E, feliz, eis a terra ao céu unida no louvor
puro e santo ao Deus amor.
JÁ CUMPRIU-SE A PROFECIA, JÁ NASCEU O SALVADOR. CÉUS E TERRAS, NA ALEGRIA, CANTAM HOJE UM SÓ
LOUVOR. NO PRESÉPIO PEQUENINO E NO PÃO CELESTIAL, HONRA E GLÓRIA AO DEUS MENINO, NUM LOUVOR
SEMPRE ETERNAL.
2. Vem do céu o esplendor de nova aurora, uma luz que é celeste o mundo viu. No clarão redentor que brilha
agora, no deserto a esperança então floriu.
3. Tudo é pobre na gruta e tão singelo, mas transborda de paz como um jardim. E Natal é mistério assim tão
belo, pois quis Deus ser também pequeno assim.
4. Vindo a nós, entre pobres, na alegria, o Senhor sempre é luz para as nações. E, se, humilde, em Belém nasceu
um dia, hoje vem renascer nos corações.
A LUZ RESPLANDECEU EM PLENA ESCURIDÃO, JAMAIS IRÃO AS TREVAS VENCER O SEU CLARÃO! (BIS)
1. De tudo existe um começo e no começo de tudo era o Verbo, sim, o Verbo, pelo qual existe tudo! Voltado
pra Deus estava o Verbo que era Deus, e nada de quanto existe sem Ele apareceu! É n'Ele que estava a vida, a
vida que é luz dos homens, a luz nas trevas resplende, e as trevas não compreendem.
2. Um homem por Deus mandado, seu nome era João, veio a luz testemunhar para o mundo acreditar... João,
ele não era a luz, veio a luz testemunhar; luz verdadeira era o Verbo, que veio ao mundo brilhar. A iluminar
todo homem o Verbo estava no mundo, por quem o mundo existia, mas não reconhecia.
3. Veio ao que lhe pertencia, mas os seus não o acolheram, porém, quem o recebia, os que no seu nome
creram. Filhos de Deus se tornaram, o Verbo deu tal poder, e assim nasceram de Deus e não de humano
querer! O Verbo, então, fez-se carne, veio entre nós acampar e sua glória nós vimos, glória que seu Pai lhe dá.
4. Único Filho do Pai, de graça e verdade pleno, de sua imensa riqueza graças, sem fim, recebemos. Quem deu a
lei foi Moisés, porém, a graça e a verdade, somente, por Jesus Cristo chegam à realidade! Ninguém jamais viu a
Deus; o Filho Único, então, que está no seio do Pai, nos fez a revelação.

PÓS-COMUNHÃO (Cantar o refrão a seguir ou repetir o segundo canto das oferendas)
GLÓRIA, GLÓRIA! A JESUS O SENHOR, AO CORDEIRO DE DEUS, AO NOME SOB TODO NOME!
22. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal, pg.164)
Presidente - Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher
com fé e viver com amor o mistério que nos destes participar. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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RITOS FINAIS
Deus nos envia
23. COMUNICADOS
24. BÊNÇÃO FINAL (Missal, pg.519 a 530)
25. CANTO FINAL Pe. Zezinho)
1. São três reis que chegam lá do Oriente para ver um Rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, o
outro, cor de jambo, o outro rei é negro e que vieram ver o novo Rei que nasceu igual estrela no céu.
2. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao
certo, mas pelo deserto eles vieram ter ao novo rei que nasceu igual estrela no céu.
E TRAZEM OURO, INCENSO E MIRRA PRA FESTEJAR O NOVO REI QUE TEM PODER E MAJESTADE, QUE VEM DO
CÉU, QUE É DE DEUS; QUE VAI SOFRER, QUE VAI MORRER E QUE NOS LIBERTARÁ. (BIS)
(M - Tavinho Moura)

1. Ó Deus salve o oratório (bis) onde Deus fez sua morada, oiá meu Deus, onde Deus fez sua morada, oiá.
2. Onde mora o cálice bento (bis) e a hóstia consagrada, oiá, meu Deus, e a hóstia consagrada, oiá.
3. De Jessé nasceu à vara (bis), da vara nasceu à flor, oiá, meu Deus, da vara nasceu à flor, oiá.
4. E da flor nasceu Maria (bis), de Maria o Salvador, oiá, meu Deus de Maria o Salvador, oiá.
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