OFÍCIO DOMINGO DA EPIFANIA
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal...
2. ABERTURA

- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos nosso Salvador! (bis)
Hoje, aos povos todos, se manifestou! (bis)
- O Senhor é Rei, na terra alegria, (bis)
sua justiça e glória o céu anuncia! (bis)
- A luz se levanta, justos, a cantar! (bis)
Alegres no Senhor, oh! venham celebrar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa,
glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
A luz de Jesus Cristo, eis nosso clarão! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
Hoje recordamos o dia em que nosso Salvador, nascido em Belém,
manifestou-se a todos os povos da terra, representados pelos três Magos
do oriente. Elevemos a Deus com o nosso louvor a prece de todas as
crenças e oremos pela paz no mundo.
4. HINO
1. Deus te salve, Deus menino, (bis)
rei do céu, Senhor do mundo. (bis)
Uma das pessoas trinas (bis)
o primeiro sem segundo. (bis)
2. Os três reis do oriente, (bis)
Melquior, Gaspar e Baltasar, (bis)
vieram muito contentes, (bis)
Deus menino visitar. (bis)
3. Guiados por uma estrela, (bis)
todos vêm em adoração. (bis)
Cada rei traz uma oferta, (bis)
de humildade e coração. (bis)
4. Ofereceu ouro fino, (bis)
como rei universal. (bis)
Incenso como divino (bis)

e mirra como mortal. (bis)
5. Eu vos digo, Deus de amor, (bis)
que quero ser todo vosso. (bis)
Tudo quanto sou, tomai, (bis)
ser ingrato já não posso.(bis)
6. Só com vosso nascimento (bis)
conheci minha fraqueza. (bis)
Abandono meu reinado, (bis)
quero amar-vos com firmeza. (bis)
5. SALMO 96(95)
Diante do trono e do Cordeiro cantavam um cântico novo
(Apocalipse 14,3).
Hoje uma luz brilhou para nós,
hoje nasceu o Cristo, Senhor.
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
- Cantai e bendizei seu santo nome,
dia após dia anunciai sua salvação.
- Manifestai a sua glória entre as nações,
e entre os povos do universo, seus prodígios!
- Pois Deus é grande e muito digno de louvor,
é mais terrível e maior que os outros deuses.
- Porque um nada são os deuses dos pagãos.
Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus:
- diante dele vão a glória e a majestade
e o seu templo, que beleza e esplendor!
- Ó família das nações, dai ao Senhor,
ó nações, dai ao Senhor poder e glória,
- Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
Oferecei um sacrifício nos seus átrios.
- Adorai-o no esplendor da santidade,
publicai entre as nações: “Reina o Senhor”!
- Ele firmou o universo inabalável,
e os povos ele julga com justiça.
- O céu se rejubile e exulte a terra,
aplauda o mar com o que vive em suas águas;

- os campos com seus frutos rejubilem,
e exultem as florestas e as matas
- na presença do Senhor, pois ele vem,
porque vem para julgar a terra inteira.
- Governará o mundo todo com justiça,
e os povos julgará com lealdade.
- Glória a Deus presente em toda a terra,
a Jesus que o Pai nos enviou,
- ao Espírito, de Deus amor materno,
toda graça, toda honra e louvor.
Repetição, oração silenciosa...

6. LEITURA BÍBLICA – leituras da festa. Ou: Isaías 52,7-10

Leitura do profeta Isaías – Como são belos sobre os montes os pés do

mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa notícia, que anuncia a
salvação, que diz a Sião: “Seu Deus reina”. Seus guardas levantam a voz,
juntos cantam de alegria, pois estão vendo frente a frente o Senhor que
volta para Sião. Rompam juntas em cantos de alegria, ruínas de
Jerusalém, porque o Senhor se compadece do seu povo e redime
Jerusalém. O Senhor arregaçou a manga do seu braço santo diante de
todas as nações; todos os confins da terra verão a salvação do nosso
Deus. Palavra do Senhor.
Responso: mel.: nas águas do Jordão
Eis o dia luminoso, / em que Cristo apareceu.
Eis o dia luminoso, / em que Cristo apareceu.
Ao ver a sua estrela, os Magos se alegraram, / ofertando os seus dons.
Eis o dia luminoso em que Cristo apareceu.
Um dia santo nos raiou, / vinde, povos, adoremos!
Eis o dia luminoso / em que Cristo apareceu.
7. LEITURA PATRÍSTICA
Dos Sermões de São Leão Magno, papa, Séc. V.
O Senhor deu a conhecer sua salvação ao mundo inteiro. (...)
Portanto, amados filhos, instruídos nos mistérios da graça divina,
celebremos com alegria espiritual o dia das nossas primícias e do primeiro
chamado dos povos pagãos à fé, dando graças a Deus misericordioso que
(...) nos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos;

ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu amado
Filho (Cl 1, 12-13). (...)
Tudo isto se realizou quando os três Magos, chamados de seu longínquo
país, foram conduzidos por uma estrela, para irem conhecer e adorar o
Rei do céu e da terra. O serviço prestado por esta estrela nos convida a
imitar sua obediência, isto é, servir com todas as forças essa graça que
nos chama todos para Cristo.
Animados por esse desejo, amados filhos, deveis empenhar-vos em ser
úteis uns aos outros, para que no reino de Deus, aonde se entra graças à
integridade da fé e às boas obras, resplandeçais como filhos da luz. (...).
8. MEDITAÇÃO - silêncio – partilha...
9. CÂNTICO DE ZACARIAS (Lucas 1,68-79)
1. Bendito o Deus de Israel,
que seu povo visitou
e deu-nos libertação,
enviando um salvador,
da casa do rei Davi,
seu ungido servidor.
2. Cumpriu a voz dos profetas,
desde os tempos mais antigos,
quis libertar o seu povo
do poder dos inimigos,
lembrando-se da aliança
de Abraão e dos antigos.
3. Fez a seu povo a promessa
de viver na liberdade,
sem medos e sem pavores
dos que agem com maldade
e sempre a ele servir,
na justiça e santidade.
4. Menino será profeta
do altíssimo Senhor
pra ir à frente aplainando,
os caminhos do Senhor
Anunciando o perdão
a um povo pecador.
5. É ele o Sol Oriente

que nos veio visitar.
Da morte, da escuridão,
vem a todos libertar.
A nós seu povo remido
para a paz faz caminhar.
6. Ao nosso Pai demos glória
e a Jesus louvor também.
Louvor e glória, igualmente,
ao Espírito que vem.
Que nosso louvor se estenda
hoje, agora e sempre. Amém
10. PRECES
Neste dia em que Jesus foi manifestado aos humildes de todas as nações,
elevemos a ele nossos louvores e nossas súplicas:
Glória a ti, Senhor Jesus!
- Ó Cristo, estrela do oriente, que brilhaste no caminho dos magos,
ilumina todos os que estão nas sombras da morte.
- Ó Cristo, luz dos povos, ilumina os passos de todos os que te procuram,
e dá ao nosso mundo a paz.
- Ó Cristo, reconhecido e adorado pelos Magos, recebe neste dia o nosso
louvor e a adoração de todo o universo.
Preces espontâneas...

Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Oração

Senhor, nosso Deus, nós te bendizemos porque nos iluminaste hoje com a
luz da tua manifestação e te revelaste a toda a humanidade. Acolhe o
louvor de todas as crenças. Dá ao pequeno, a estrela guia e, ao doente, o
repouso e a cura. Que haja um só coração e uma só prece em todos os
recantos da terra, até que brilhe para sempre a estrela da manhã, Jesus
Cristo, nosso Salvador. Amém.
11. BÊNÇÃO
O Deus que guiou os Magos com a estrela de Belém, nos guie no caminho
de Jesus, agora e para sempre. Amém!
- Abençoe-nos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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