
 

 

 

 

 

Na procissão dos dons, não oferecemos 

ouro, incenso e mirra, mas levamos ao 

altar os dons do pão e do vinho, pelos 

quais Jesus Se manifestará, será imo-

lado e oferecido em alimento, na Euca-

ristia.  

Na procissão dos dons não queremos 

evocar apenas a peregrinação dos Ma-

gos, que trazem os seus presentes ao 

Menino Deus, mas fazer memória agra-

decida daquela bela procissão para o ba-

tistério, em que nós, como filhos e filhas, 

fomos levados nos braços e conduzidos 

às fontes da Vida.  

E pode dizer-se que ali, nessa fonte, to-

dos nascemos de novo.  

Ali todos recebemos a dignidade real de 

filhos de Deus. 

Palavra de Deus 

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 reú-

nem e vêm ao teu encontro; os teus fi-

lhos vão chegar de longe, e as tuas filhas 

são trazidas nos braços. 
 

(1ª Leitura) 

 
 

Referências batismais 

Uma longa procissão de peregrinos vem 

de longe, rumo à cidade santa de Jerusa-

lém. E dir-se-á de Sião: “Todos ali nasce-

ram”. Este movimento pode sugerir a 

procissão para o batistério, em que os fi-

lhos e as filhas são levados nos braços. 

Ali todos nasceram. Ali todos receberam 

a dignidade real de filhos de Deus. 

Oração da Coroa de Natal 
para a memória do Batismo 

Nesta Festa da Epifania, em que Cristo 

Se manifesta ao mundo como Luz dos 

povos, acendemos as velas da coroa. 
 

Senhor, Tu és a Estrela do Natal. 

Tu atrais e guias, com a Tua luz divina, 

os de casa e os de fora,  

os de perto e os de longe, 

os da pátria e os migrantes, 

os que Te procuram 

e os que Te encontram. 

 

Aqui, no Teu Presépio, 

todos nascem, de novo, 

como homens e mulheres, 

como santos e pecadores, 

como filhos e filhas de Deus. 

 

Acendemos estas velas 

nesta festa da Luz dos povos, 

e nela acendemos todas as luzes de Natal. 



 

Que esta bela peregrinação  

da humanidade inteira, 

rumo ao Presépio, 

nos faça recordar o dia luminoso 

em que fomos levados nos braços, 

em direção à fonte batismal, 

esse lugar bendito onde todos  

nascemos de novo com a dignidade real  

de verdadeiros filhos e filhas de Deus.  

Ámen. 
 
Atitudes pessoais 
para nascer de novo 

• Visitar a Pia Batismal, sozinho/a ou 

em família (p.ex.: Os pais levarem os 

filhos a conhecer o lugar onde foram 

batizados), recordando o dia do Ba-

tismo e rezar a seguinte oração: 
 

Obrigado(a), Senhor, 

pela porta do Céu, que se abriu 

e me fez entrar na Tua Casa 

e ser membro desta grande família, 

que é a Igreja. 

Obrigado(a), Senhor, 

pelo banho purificador, 

que me mergulhou  

na corrente do amor divino,  

e me fez nascer de novo.  

 

Obrigado(a), Senhor, 

por este Caminho novo, 

iniciado no dia do Batismo, 

e pelos muitos companheiros de fé  

nesta viagem para a vida eterna. 

 

Pai, Filho, Espírito Santo: 

que esta luz da fé, frágil e pequenina, 

nunca se apague. 

Que esta luz brilhe  

e se propague através de mim, 

e assim irradie por toda a parte  

a Vossa bênção.  

Ámen. 

 
Para a Eucaristia da próxima semana 
 

Trazer uma pequena garrafinha com 

água para ser benzida na Eucaristia. 

 

 
 

 

 


