
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos 

das Leituras da SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR.  

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

«A meditação em comunidade traz à colação [«collatio»] as perspectivas 

complementares de cada membro do grupo que medita: o que o texto nos quer dizer a 

nós. Partilhar as experiências pessoais, vividas em contacto com a Escritura, compará-las 

com as de outros “ouvintes da Palavra”, é estimulante, enriquecedor. Os seixos no leito 

do rio, batendo uns nos outros, vão-se polindo, a tal ponto que, ao chegarem ao mar, já 

levam belas formas e brilham. As palavras da Bíblia, confrontadas com a reflexão de cada 

membro do grupo, vão descobrindo os mistérios de Deus e do seu Cristo e são portadores 

de luz para a vida. A procura em comum do sentido de um texto bíblico põe em destaque 

o sentido eclesial da Sagrada Escritura e fortalece no grupo orante o sentido comum da 

fé. Os “encontros bíblicos” ou grupos de reflexão bíblica já põem em prática este ponto 

da «lectio divina».»1. 

 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

 

LEITURA I Is 60, 1-6 

«Brilha sobre ti a glória do Senhor» 

 

Leitura do Livro de Isaías 

Levanta-te e resplandece, Jerusalém, 

porque chegou a tua luz 

e brilha sobre ti a glória do Senhor. 

Vê como a noite cobre a terra, 

e a escuridão os povos. 

Mas sobre ti levanta-Se o Senhor, 

e a sua glória te ilumina. 

As nações caminharão à tua luz, 

e os reis ao esplendor da tua aurora. 

Olha ao redor e vê: 

todos se reúnem e vêm ao teu encontro; 

os teus filhos vão chegar de longe, 

e as tuas filhas são trazidas nos braços. 

Quando o vires ficarás radiante, 

palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 

pois a ti afluirão os tesouros do mar, 

a ti virão ter as riquezas das nações. 
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Invadir-te-á uma multidão de camelos, 

de dromedários de Madiã e Efá. 

Virão todos os de Sabá, 

trazendo ouro e incenso 

e proclamando as glórias do Senhor. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

 

LEITURA II Ef 3, 2-3a.5-6 

«Os gentios recebem a mesma herança prometida» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 

Irmãos: 

Certamente já ouvistes falar 

da graça que Deus me confiou a vosso favor: 

por uma revelação, 

foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. 

Nas gerações passadas, 

ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens 

como agora foi revelado pelo Espírito Santo 

aos seus santos apóstolos e profetas: 

os gentios recebem a mesma herança que os judeus, 

pertencem ao mesmo corpo 

e participam da mesma promessa, 

em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

 

 

EVANGELHO Mt 2, 1-12 

«Viemos do Oriente adorar o Rei» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

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 
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e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. 

Eles responderam: 

«Em Belém da Judeia, 

porque assim está escrito pelo Profeta: 

‘Tu, Belém, terra de Judá, 

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. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

PARA MEDITAR 

“Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, todos os povos o hão-de servir” (Sl 72, 11). 

A solenidade da Epifania do Senhor centra-se nesta certeza: o Menino que nasceu e que 

é acolhido e adorado por muitos como o Messias de Israel, é também o Salvador de todos 

os povos. Por esse motivo, as profecias de Isaías e dos outros profetas têm o seu 

cumprimento não só quando os pastores vão adorar o Menino, mas também quando 

chegam aqueles sábios vindos do Oriente, que querem adorar o rei que acaba de nascer. 

Eles representam as pessoas de todos os tempos e de todos os cantos da terra, as pessoas 

de coração puro que estão atentos aos sinais de Deus e se metem a caminho para procurar 

Jesus Cristo, seguindo a sua estrela até O encontrar.  
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Como os Magos que vêm ao encontro do “rei dos judeus que acaba de nascer” (Mt 2,2), 

também a nossa vida é uma constante busca de sentido, que só terá uma resposta cabal no 

encontro com o Filho de Deus que se fez homem, nascido em Belém como luz que brilha 

na noite da humanidade e atrai a si todos os povos da terra. 

Jesus espera-nos sempre e está disponível para nos atender nas nossas verdadeiras 

necessidades. Nem sempre encontramos o caminho para Ele, nem sempre nos deixamos 

guiar pela sua luz. No entanto, quanto mais O conhecemos e amamos, mais acreditamos 

que Ele é a verdadeira estrela, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que as festas de Natal 

e da Epifania e todas as celebrações deste tempo litúrgico nos ajudem a redescobri-l’O e 

a segui-l’O cada vez com mais alegria e determinação. 

 

- «A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se 

encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, 

da tristeza, do vazio interior, do isolamento» (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 

n.º 1).  

 

Procurei fazer da celebração do Natal um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, ou 

limitei-me às manifestações exteriores desta festa? 

 

- Como os Magos do Oriente, sou capaz de ler os acontecimentos da vida à luz de 

Deus? Nos sinais que aparecem no meu caminho, procuro perceber a vontade de 

Deus, para a poder pôr em prática? 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

«Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje 

mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se 

deixar encontrar por Ele, de O procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém 

poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que “da alegria trazida pelo Senhor 

ninguém é excluído”» (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n.º 3).  

 

P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


