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Epifania do Senhor 
- Ano B - 

 
 

TEMA: Jesus é missionário e nós somos missionários de Jesus 
 

Objectivo: 
Compreender que ao recebermos Jesus no Baptismo, comprometemo-nos a levá-l’O aos outros que nos 
rodeiam. 

 
AMBIENTAÇÃO: 
Colocar o cartaz da parede. 

 

 
Colocar em cima da mesa as imagens de José, Maria e Jesus. 
 
1. Saudação  

Cantar “Em nome do Pai… 
A Igreja convida-nos a viver este ano com um coração renovado. Sabemos que há milhões de 
pessoas que ainda não sabem nada de Jesus. Se o nosso coração se renovar, se estivermos 
dispostos a ajudar com a Bolsa Seminarista, posibilitamos que a través de um padre, Jesus chegue 
a algunas dessas crianças. 

Rezar Avé Maria… 
 

2. Revisão do compromisso da semana anterior 
Fizemos um postal de Natal para oferecer aos nossos pais? Rezámos todas as noite uma Ave 
Maria? 
. 

 
3. Actividade  

Entregar a cada um o crucigrama O CAMINHO PARA BELÉM. Através das palavras seguintes, os 
Reis Magos vão conseguir chegar a Belém. 
As palavras são: 
MELCHIOR – CAMINHO – MIRRA – GASPAR – HERODES – JERUSALÉM, ESTRELA, BALTASAR 
– INCENSO – ADORAR – BELÉM. 
 
 
 



����������	�
����������������������

�������������������������������������

�

 
 

4. EVANGELHO - ��������� 
 
Escutemos com atenção: 
 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 
uns Magos vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de 
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O».  
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.  
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: ‘Tu, 
Belém, terra de Jusá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de 
ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’».  
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas  
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:  
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me,  
para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que 
tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino.  
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe,  
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes,  
regressaram à sua terra por outro caminho.  

 Palavra da salvação 
 

5. Questões para reflectir 
- Quem eram as 3 personagens que seguiram a estrela? 
- Porque é que Herodes queria matar o Menino Jesus? 
- Qual era o sgnificado das prendas que os Reis Magos deram a Jesus? 
 

6. Reflexão 
O Evangelho conta-nos que estas 3 personagens a quem chamamos Reis Magos, não eram reis, 
nem eram magos, mas conheciam as profecias do Antigo Testamento e também esperavam, como 
muitos outros, a cegada do Messias. 
Descobriram nessa estrela que apareceu no Oriente o sinal que os conduziu a Jesus. Disseram a 
Jesus: “Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O”. O que é que se passava com 
Herodes e com os doutores da lei que não sabiam que o Messias tinha chegado? 
É o que se passa nosso nossos dias: Deus está no pobre e não ovemos, Deus está na Bíblia e não a 
lemos, não a escutamos com atenção na Missa e, às vezes nem temos uma em casa; Deus fala-nos 
atravé do Papa, do Bispo, do nosso padre, dos nossos pais, do nosso professor, da nossa 
catequistas, dos nossos amigos e… mesmo assim não lhe damos muita atenção. 
Na verdade, há uma coisa muito importante: Jesus veio para todos os homes, mulheres, crianças, 
jovens e idosos do mundo inteiro; Ele não veio apenas para o nosso grupo de catequese e, por isso, 
temos de ajudar a que todas as pessoas O conheçam. É por isso que deve haver mais padres. É por 
isso que continuamos a apoiar uma Bolsa Seminarista. Nós também temos de ser estrelas que 
mostram o caminho até Jesus. As nossas atitudes, as nossas palavras e toda a nossa vida deve ser 
estrela para os outros que vivem perto de nós. 
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7. Celebração 

Maria escreveu-nos uma carta para não nos esquecermos de ser estrelas e agradecer todos o nosso 
esforço em querermos ser estrelas. 
Vamos rezar 3 Avé Marias em honra de Nossa Senhora, pedindo-lhe que nos continue a ajudar a ser 
essas estrelas que indicam o caminho até Jesus. 
 

8. Compromisso  
Vamos colocar a estrela que pintámos no cantinho da Bíblia na nossa casa, entregar a Mensagem 
aos nossos pais para a lermos em cnjunto. Todas as noites vou acender uma vela no cantinho da 
Bíblia e rezar, em família,  uma Ave Maria e um Pai Nosso 
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EUCARISTIA 
 

Intervenientes: 
� Acolhimento (distribuição do FAROL): 

1-     3- 

2-     4- 

� 1ª Leitura: 5-  

� Salmo: 6-  

� 2ª Leitura: 7–  

� Oração dos fieis: 

8-     9- 

� Acção de Graças 

Ler as cartas 

10-     11- 

� À saída 

Distribuir a todos estrelinhas com frases do Evangelho. São frases que podem servir 

para nos orientar na vida. O padre dará uma palavra sobre este gesto 

12-      13-  

 

NOTA 1  – No final da missa, com ordem, vão buscar as cartas às caixas das Mensagens 

 

 


