
Abertura
Leitor/a: Estamos em plena Festa do Natal. 
Jesus é a grande luz, a verdade de Deus, que 
brilha para todos os povos da terra. Veio ao 
mundo para iluminar nossos caminhos com 
uma proposta de salvação. Iniciemos nosso 
encontro:
Todos: Em nome do Pai...

Leitor/a: Seguindo a “Estrela” somos guiados 
até o Salvador para adorá-lo. Com os Reis Ma-
gos vamos festejar sua presença no meio de 
nós, fazer nossa manifestação de amor, lem-
brar dos pequeninos e abandonados, pedir 
o dom da compaixão, e rezar na presença do 
Senhor.
Todos: Senhor, guia-nos ao encontro uns 
dos outros, e até aos esquecidos, como 
guiastes os Reis Magos até Jesus! Que nos-
sas mãos sejam caridosas para atender às 
suas necessidades.

Leitor/a: Alegres, aprendamos com os Reis 
Magos, que bom e feliz é o caminho que con-
duz a Jesus. Cantemos:
Todos (cantar ou recitar):  Os Reis Magos e Pasto-
res, a caminho de Belém, vão levar os seus lou-
vores ao Menino de Belém. / Refrão: É Natal: 
os povos cantam, e cantamos nós também. 
/ Nossos hinos se levantem ao Menino de 
Belém. (2x)

Anúncio
Leitor/a: A Festa da Epifania, celebrada no 
último domingo, faz parte da Solenidade do 
Natal de Jesus. Como o fato da visita dos Reis 
Magos está contado na Bíblia, diz respeito a 
uma catequese destinada a apresentar Jesus 
como o Salvador, que nasce na simplicidade e 
vive na humildade.

Nosso Presépio
Leitor/a: Hoje, nosso presépio recebe as ima-
gens dos Reis Magos e a Estrela que os guiou 
até Jesus e, de Jesus, por “outro caminho” que 
passou longe das maliciosas intenções de He-
rodes.
(Alguém da família coloca no presépio a estrela e as imagens 
dos Reis Magos)

Todos (canto): 1. Guiados pela estrela da nossa 
fé ardente, iremos ao altar ver Cristo que nas-
ceu. / Refrão: Cristo nasceu para todos nós. / 
2. Reis Magos e Pastores, patrões e operá-
rios, conosco vinde ver o Cristo que nasceu.

Depois 
de adorar 

Jesus, 
seguiram 

outro 
caminho 

(Mt 2,12)

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: Deixar prontas as imagens 
dos Reis Magos e a Estrela do Oriente.

- Sobre a mesa: Bíblia do presépio, aberta na página onde 
se encontra o texto a ser lido, vela acesa e um vaso de flores.
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Em sintonia 
com Deus
Proclamação da Palavra
Leitor/a: Os Reis Magos representam as pes-
soas de todos os tempos que desejam ir ao 
encontro de Jesus Cristo, e que são capazes 
de o reconhecer e o acolher como o Deus que 
veio trazer libertação para a vida de todo o 
povo. Vamos aclamar a Palavra Santa do Se-
nhor, cantando:
Todos: (canto): Pela Palavra de Deus, saberemos 
por onde andar, ela é luz e verdade, precisa-
mos acreditar. / Cristo me chama, ele é o 
Pastor, sabe meu nome, fala Senhor! /

Leitor/a: (Pega a Bíblia que está sobre a mesa e proclama 
Mt 2,1-12)

(Quem proclamou a Palavra recoloca a Bíblia em seu lugar 
no presépio. Pode-se recordar o que foi lido e dizer com as 
próprias palavras)

Meditação
Leitor/a: Do Evangelho, que narra a visita dos 
Reis Magos ao Menino Jesus, podemos tirar 
vários ensinamentos. O primeiro, é que os Reis 
Magos que procuram Jesus representam to-
dos os povos e nações.
Todos:  Jesus não veio salvar somente um 
povo, mas o mundo inteiro.

Leitor/a: Jesus não está no Palácio, onde He-
rodes tem medo de perder o poder. Ele está 
em Belém, que significa “terra do pão”, onde 
vivem os pobres, e Ele mesmo será o Pão da 
Vida.
Todos: Jesus vive humilde e simples em to-
dos os lares que se abrem para Ele.

Leitor/a: Para encontrar Jesus, é preciso se-
guir a “estrela”, isto é, perceber os sinais atra-
vés dos quais Deus nos fala. 
Todos: Só quem nutre sincera intimidade 
com Deus é capaz de perceber os caminhos 
pelos quais se deve caminhar.

Leitor/a: Para os Magos do Oriente, o encon-
tro com o Senhor da vida, reclinado na man-
jedoura, foi decisivo para que assumissem um 
caminho novo, protegendo suas vidas e a vida 
do Menino.
Todos: Voltar por outro caminho é mudar 
de trajetória. É assumir um novo modo de 
viver, sempre em favor da vida.

Oração
Leitor/a: Seguir a luz que conduz ao Senhor, e 
saber quando mudar o caminho para fugir das 
tentações e da propensão ao mal, é também 
dom divino que devemos pedir sempre. Peça-
mos esta graça ao Senhor.
Todos: Senhor dá-nos tua Luz, e guia-nos 
pelo caminho certo!

Leitor/a: Que possamos todos os dias ir à 
procura do Senhor em cada irmão e irmã. Re-
zemos.
Todos: Senhor dá-nos tua Luz, e guia-nos 
pelo caminho certo!

Leitor/a: Que possamos adorar a Jesus, e en-
contrar em José e Maria, a família de Nazaré, 
inspiração para expandir amor em nossa casa 
e praticar o amor fraterno com as pessoas que 
sofrem ameaças. Rezemos.
Todos: Senhor dá-nos tua Luz, e guia-nos 
pelo caminho certo!

Leitor/a: Que o nosso presente a Jesus seja 
um coração aberto, compassivo e caridoso. 
Rezemos.
Todos: Senhor dá-nos tua Luz, e guia-nos 
pelo caminho certo!
(Antes de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, pode-se apresentar 
as intenções a Deus)

Todos: Pai Nosso ... Ave Maria... Glória ao 
Pai...

Novo olhar
Leitor/a: “Ajoelharam-se diante dele e o ado-
raram. Depois abriram seus cofres e lhe ofere-
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ceram presentes: ouro, incenso e mirra”. Nos-
sa adoração deve ir além do dobrar os joelhos, 
por isso, ofereçamos ao Senhor os presentes 
que Ele espera de nós: a caridade com os mais 
vulneráveis, esmola aos pobres, visita aos do-
entes, solidariedade com os abandonados.

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: Que o Deus da Estrela que guiou 
os Reis Magos até Jesus, seja a Luz a iluminar 
nossos caminhos, fazendo-nos, sempre que 
necessário, mudar de direção e seguir por ou-
tro caminho.
Todos: Fazei-nos seguir, Senhor, pelo cami-
nho da verdade, do amor e da justiça.

Leitor/a: Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso 
que é Pai e Filho e Espírito Santo. 
Todos: Amém!

Todos (canto): São três Reis que chegam lá do 
oriente / Para ver um Rei que acaba de nas-
cer / 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 / O novo Rei que nasceu / Igual estrela 
no céu.


