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TEXTO BÍBLICO: Evangelho de São Mateus 2, 1-12

Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, uns reis sábios vindos
do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que acaba de
nascer? Vimos uma estrela no oriente e viemos prestar-lhe homenagem.
A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Reuniu todas as
autoridades sacerdotais e os escribas do povo, e perguntou-lhes onde o Messias devia
nascer.
Em Belém da Judéia
, disseram-lhe eles,
pois é isto o que foi escrito pelo profeta:
E tu, Belém, terra de Judá, não és a menos importante das cidades de Judá: pois é de ti que
sairá o chefe que apascentará Israel, meu povo.
Então Herodes mandou chamar secretamente os sábios, perguntou-lhes a época exata em que
aparecera a estrela. E os enviou a Belém, dizendo:
Vão se informar com exatidão acerca do menino. E, quando o tiverem encontrado, avisem-me
para que também eu vá prestar-lhe homenagem
. Eles se puseram a caminho. Foi então que a estrela que tinham visto no oriente avançava à
sua frente até parar em cima do lugar onde estava o menino. À vista da estrela, sentiram uma
alegria muito grande. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se,
prestaram-lhe homenagem. Abrindo seus cofres, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e
mirra. Depois, divinamente avisados em sonho de que não tornassem a ir ter com Herodes,
retornaram para a sua pátria por outro caminho.

1 - L E I T U R A:

No evangelho de hoje Cristo se revela, se mostra a todos os povos. Deus teve um plano
especial com o povo judeu no Antigo Testamento: conservar a fé no único Deus vivo no meio
de povos que tinham muitas divindades. Após o nascimento de Crist,o os reis sábios vindos
de longe, guiados por luz divina (estrela), perguntaram ao rei Herodes pelo rei dos judeus,
recém-nascido. Guiados por uma estrela vieram adorá-lo. O rei espantado pergunta aos chefes
religiosos onde teria nascido tal rei. Responderam: pelas profecias é
em Belém. Herodes
informado dos detalhes pediu que eles ao encontrarem o rei viessem falar com ele. Q
ueria adorá-lo. Os reis dirigiram-se a Belém. Entraram na casa. Viram o Menino com Maria sua
mãe e O adoraram.
Avisados em sonhos que o rei iria matar o Menino voltaram, para suas cidades por outro
caminho.
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* Como começa o texto de hoje? O que queriam os santos reis?

* Que vieram falar ao rei Herodes? Qual foi a reação do rei Herodes e por quê?

* Que responderam os chefes religiosos?

* Que disse o rei Herodes aos reis? Qual seria sua verdadeira intenção?

* Que fizeram os santos reis? Que encontraram? Que deram ao Menino Jesus?

* Enfim, porque os santos reis não voltaram ao rei Herodes?

2 – MEDITAÇÃO:

* Como os santos reis procuro atender às luzes que Deus me envia?

* Vivendo no mundo de hoje que vozes eu atendo em minha vida?

* Como os chefes judeus eu aponto aos outros o caminho para encontrar Deus?

* E eu sou o primeiro a me dirigir a Belém, ou só indico o caminho?
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* Os chefes religiosos judeus sabiam tudo porque conheciam as Escrituras e eu procuro
conhecer mais sobre Cristo e sobre nossa fé lendo a Bíblia?

* Que presentes cada dia eu reservo para o Senhor de minha vida ?

3 – ORAÇÃO:

Senhor, sei que há gente esperando de mim o anúncio do Cristo. Quero com tua graça e
presença de Maria cumprir minha missão. Com os santos reis vejo a Luz de teu chamado.
Quero dizer a todos: Vejo a Estrela do céu na terra. É o Senhor Jesus que vem ao nosso
encontro
. Que o Espírito Santo me fortaleça para seguir com alegria
Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador. Quero também levar outros até Jesus.

4 –CONTEMPLAÇÃO:

* Senhor, obrigado pelas luzes que envias cada dia dizendo onde estás...

* Senhor, envia sempre tuas luzes que me guiem sempre.

* Senhor, que eu busque com tuas Palavras divinas iluminar minha vida.

* Senhor, que nas noites escuras da fé brilhe sempre a luz de tua presença.

5 – AÇÃO:

Propostas pessoais:

3/4

Solenidade da Epifania do Senhor - Domingo - Ano C - 06 de janeiro de 2019
Escrito por Administrator

* Que eu mostre por gestos, palavras e intenções estar à procura de Cristo.

* Onde estiver, com quem conviver e trabalhar seja eu luz que mostre Jesus.

* Cada dia vou procurar preparar presentes espirituais para Cristo.

* Quero contar com Maria e José para acolher melhor todas as pessoas.

Propostas comunitárias

* Em nossa comunidade procurar ser mais que os chefes religiosos judeus: vamos aprender
o certo para ir ao encontro de Deus.

* Nas reuniões de pastorais purifiquemos nossas intenções e julgamentos para que todos se
sintam em família e unidos na ação apostólica.

* Como Maria e José que viam e ouviam as pessoas e oravam para que o Menino Jesus
pudesse abençoar a todos, oremos mais por todos os que precisam de Jesus.

* Que proposta eu quero apresentar a Cristo para segui-lo neste Novo Ano?

Fonte – Diocese de Petrópolis
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