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+Evangelho

Mt 2, 1-12

Vimos a sua estrela 
no oriente e viemos 
adorá-lo

Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, 
eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém, dizendo: «Onde 
está o rei dos judeus que nasceu? Vimos a sua estrela no 
oriente e viemos adorá-lo». Ao ouvir isto, o rei Herodes pertur-
bou-se, e toda a Jerusalém com ele. 
Reunindo, então, todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da 
lei do povo, procurava saber junto deles onde nasceria o Cristo. E 
eles disseram-lhe: «Em Belém da Judeia, pois assim está escri-
to por meio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
algum és a mais pequena entre as chefias de Judá; porque de 
ti sairá um chefe, aquele que apascentará o meu povo, 
Israel».
Então Herodes, depois de secretamente chamar os magos, inqui-
riu-os cuidadosamente acerca do tempo em que a estrela tinha 
aparecido e, ao enviá-los a Belém, disse: «Ide e indagai cuida-
dosamente acerca do menino. Assim que o encontrardes, 
anunciai-me, para que também eu o vá adorar». 
Tendo ouvido o rei, eles foram, e eis que a estrela, que tinham 
visto no oriente, avançava à sua frente, até que ao chegar parou 

sobre onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram uma 
alegria imensa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua 
mãe, e, caindo por terra, adoraram-no. Ao abrirem, então, os seus 
tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, 
tendo sido avisados num sonho para não retornarem a Herodes, 
retiraram-se por outro caminho para a sua terra.

*****

Oração inicial
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.

1. STATIO Preparação 
Excerto do “Passo a rezar” do dia 3 de janeiro de 2021

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Em que tempo cronológico narra Mateus o nascimento de Jesus? 

Quem governava? 

2. Quem chega a Jerusalém? Donde vêm? Quantos são?

3. Que tipo de homens eram os Magos?

4. Que livro do Antigo Testamento citaram os sacerdotes?

5. Que presentes ofereceram e qual o significado?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

Ao olharmos as várias personagens que encontramos no evangelho, 
notamos respostas diferentes, acolhimento, rejeição e indiferença. 
Perante Jesus qual é a minha atitude?

Os “magos” são apresentados como gente atenta aos “sinais”, será 

que também estou atento aos “sinais de Deus” na minha vida? Ando 
ocupado como muitas coisas que não me permitem “enxergar” esses 
“sinais”? Que “estrela” sigo?

Ver os “sinais” parece não ser suficiente, perante a “estrela” os 
“magos” deixaram a sua casa para ir ao encontro da “luz”, será que 
sou capaz de ter a mesma atitude?

4. ORATIO Oração 
Do Oriente veio em procissão de esperança
O melhor da nossa humanidade.
Os três Magos caminharam à luz de uma estrela nova,
Recém-nascida,
Mansa,
Como uma criança.

A procissão faz-se em passos de dança,
E a estrela só pode ser olhada com olhos puros,
De cristal,
Com alma enternecida
E coração de Natal.

Por isso,
Não a viu Herodes,
Não a viram os guardas,
Não a viram os sábios,
Que arrastavam os olhos por velhos alfarrábios.

Viram-na os Magos,
Pegaram nela à mão,
Levaram-nas aos lábios,
Deitaram-na no coração.

Vem, Senhor Jesus
O mundo precisa tanto da tua luz.

(D. António Couto)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
A música, por si só, pode criar momentos únicos que nos conduzem à 
contemplação.
No início desta Lectio Divina, escuta um excerto do “Passo a Rezar” 
no qual se podia escutar parte de um cântico tradicional de Natal de 
origem catalã. Tem como título “El Noi de la Mare” (o Menino e sua 
Mãe). Este cântico tradicional foi transcrito para guitarra clássica por 
Miguel Llobet, tendo sido divulgado por todo o mundo pelo famoso 
guitarrista Andrés Segovia.

Ouçamos uma versão, desta obra anónima, executada pelo grupo 
catalão “Hirundo Maris”. Para quem pretender repetir a escuta eis o 
link: https://youtu.be/iKW5wUHAVMQ

6. ACTIO Ação
A epifania é a revelação universal de Jesus, recorda-nos que Jesus 
não veio apenas para alguns, mas para todos, sem qualquer exceção. 
Que atitude missionária posso colocar em prática para dar a conhecer 
Jesus?
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Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, 
eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém, dizendo: «Onde 
está o rei dos judeus que nasceu? Vimos a sua estrela no 
oriente e viemos adorá-lo». Ao ouvir isto, o rei Herodes pertur-
bou-se, e toda a Jerusalém com ele. 
Reunindo, então, todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da 
lei do povo, procurava saber junto deles onde nasceria o Cristo. E 
eles disseram-lhe: «Em Belém da Judeia, pois assim está escri-
to por meio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
algum és a mais pequena entre as chefias de Judá; porque de 
ti sairá um chefe, aquele que apascentará o meu povo, 
Israel».
Então Herodes, depois de secretamente chamar os magos, inqui-
riu-os cuidadosamente acerca do tempo em que a estrela tinha 
aparecido e, ao enviá-los a Belém, disse: «Ide e indagai cuida-
dosamente acerca do menino. Assim que o encontrardes, 
anunciai-me, para que também eu o vá adorar». 
Tendo ouvido o rei, eles foram, e eis que a estrela, que tinham 
visto no oriente, avançava à sua frente, até que ao chegar parou 

sobre onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram uma 
alegria imensa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua 
mãe, e, caindo por terra, adoraram-no. Ao abrirem, então, os seus 
tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, 
tendo sido avisados num sonho para não retornarem a Herodes, 
retiraram-se por outro caminho para a sua terra.

*****

Oração inicial
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.

1. STATIO Preparação 
Excerto do “Passo a rezar” do dia 3 de janeiro de 2021

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Em que tempo cronológico narra Mateus o nascimento de Jesus? 

Quem governava? 

2. Quem chega a Jerusalém? Donde vêm? Quantos são?

3. Que tipo de homens eram os Magos?

4. Que livro do Antigo Testamento citaram os sacerdotes?

5. Que presentes ofereceram e qual o significado?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

Ao olharmos as várias personagens que encontramos no evangelho, 
notamos respostas diferentes, acolhimento, rejeição e indiferença. 
Perante Jesus qual é a minha atitude?

Os “magos” são apresentados como gente atenta aos “sinais”, será 

que também estou atento aos “sinais de Deus” na minha vida? Ando 
ocupado como muitas coisas que não me permitem “enxergar” esses 
“sinais”? Que “estrela” sigo?

Ver os “sinais” parece não ser suficiente, perante a “estrela” os 
“magos” deixaram a sua casa para ir ao encontro da “luz”, será que 
sou capaz de ter a mesma atitude?

4. ORATIO Oração 
Do Oriente veio em procissão de esperança
O melhor da nossa humanidade.
Os três Magos caminharam à luz de uma estrela nova,
Recém-nascida,
Mansa,
Como uma criança.

A procissão faz-se em passos de dança,
E a estrela só pode ser olhada com olhos puros,
De cristal,
Com alma enternecida
E coração de Natal.

Por isso,
Não a viu Herodes,
Não a viram os guardas,
Não a viram os sábios,
Que arrastavam os olhos por velhos alfarrábios.

Viram-na os Magos,
Pegaram nela à mão,
Levaram-nas aos lábios,
Deitaram-na no coração.

Vem, Senhor Jesus
O mundo precisa tanto da tua luz.

(D. António Couto)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
A música, por si só, pode criar momentos únicos que nos conduzem à 
contemplação.
No início desta Lectio Divina, escuta um excerto do “Passo a Rezar” 
no qual se podia escutar parte de um cântico tradicional de Natal de 
origem catalã. Tem como título “El Noi de la Mare” (o Menino e sua 
Mãe). Este cântico tradicional foi transcrito para guitarra clássica por 
Miguel Llobet, tendo sido divulgado por todo o mundo pelo famoso 
guitarrista Andrés Segovia.

Ouçamos uma versão, desta obra anónima, executada pelo grupo 
catalão “Hirundo Maris”. Para quem pretender repetir a escuta eis o 
link: https://youtu.be/iKW5wUHAVMQ

6. ACTIO Ação
A epifania é a revelação universal de Jesus, recorda-nos que Jesus 
não veio apenas para alguns, mas para todos, sem qualquer exceção. 
Que atitude missionária posso colocar em prática para dar a conhecer 
Jesus?
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Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, 
eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém, dizendo: «Onde 
está o rei dos judeus que nasceu? Vimos a sua estrela no 
oriente e viemos adorá-lo». Ao ouvir isto, o rei Herodes pertur-
bou-se, e toda a Jerusalém com ele. 
Reunindo, então, todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da 
lei do povo, procurava saber junto deles onde nasceria o Cristo. E 
eles disseram-lhe: «Em Belém da Judeia, pois assim está escri-
to por meio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
algum és a mais pequena entre as chefias de Judá; porque de 
ti sairá um chefe, aquele que apascentará o meu povo, 
Israel».
Então Herodes, depois de secretamente chamar os magos, inqui-
riu-os cuidadosamente acerca do tempo em que a estrela tinha 
aparecido e, ao enviá-los a Belém, disse: «Ide e indagai cuida-
dosamente acerca do menino. Assim que o encontrardes, 
anunciai-me, para que também eu o vá adorar». 
Tendo ouvido o rei, eles foram, e eis que a estrela, que tinham 
visto no oriente, avançava à sua frente, até que ao chegar parou 

sobre onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram uma 
alegria imensa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua 
mãe, e, caindo por terra, adoraram-no. Ao abrirem, então, os seus 
tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, 
tendo sido avisados num sonho para não retornarem a Herodes, 
retiraram-se por outro caminho para a sua terra.

*****

Oração inicial
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.

1. STATIO Preparação 
Excerto do “Passo a rezar” do dia 3 de janeiro de 2021

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Em que tempo cronológico narra Mateus o nascimento de Jesus? 

Quem governava? 

2. Quem chega a Jerusalém? Donde vêm? Quantos são?

3. Que tipo de homens eram os Magos?

4. Que livro do Antigo Testamento citaram os sacerdotes?

5. Que presentes ofereceram e qual o significado?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

Ao olharmos as várias personagens que encontramos no evangelho, 
notamos respostas diferentes, acolhimento, rejeição e indiferença. 
Perante Jesus qual é a minha atitude?

Os “magos” são apresentados como gente atenta aos “sinais”, será 

que também estou atento aos “sinais de Deus” na minha vida? Ando 
ocupado como muitas coisas que não me permitem “enxergar” esses 
“sinais”? Que “estrela” sigo?

Ver os “sinais” parece não ser suficiente, perante a “estrela” os 
“magos” deixaram a sua casa para ir ao encontro da “luz”, será que 
sou capaz de ter a mesma atitude?

4. ORATIO Oração 
Do Oriente veio em procissão de esperança
O melhor da nossa humanidade.
Os três Magos caminharam à luz de uma estrela nova,
Recém-nascida,
Mansa,
Como uma criança.

A procissão faz-se em passos de dança,
E a estrela só pode ser olhada com olhos puros,
De cristal,
Com alma enternecida
E coração de Natal.

Por isso,
Não a viu Herodes,
Não a viram os guardas,
Não a viram os sábios,
Que arrastavam os olhos por velhos alfarrábios.

Viram-na os Magos,
Pegaram nela à mão,
Levaram-nas aos lábios,
Deitaram-na no coração.

Vem, Senhor Jesus
O mundo precisa tanto da tua luz.

(D. António Couto)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
A música, por si só, pode criar momentos únicos que nos conduzem à 
contemplação.
No início desta Lectio Divina, escuta um excerto do “Passo a Rezar” 
no qual se podia escutar parte de um cântico tradicional de Natal de 
origem catalã. Tem como título “El Noi de la Mare” (o Menino e sua 
Mãe). Este cântico tradicional foi transcrito para guitarra clássica por 
Miguel Llobet, tendo sido divulgado por todo o mundo pelo famoso 
guitarrista Andrés Segovia.

Ouçamos uma versão, desta obra anónima, executada pelo grupo 
catalão “Hirundo Maris”. Para quem pretender repetir a escuta eis o 
link: https://youtu.be/iKW5wUHAVMQ

6. ACTIO Ação
A epifania é a revelação universal de Jesus, recorda-nos que Jesus 
não veio apenas para alguns, mas para todos, sem qualquer exceção. 
Que atitude missionária posso colocar em prática para dar a conhecer 
Jesus?
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Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, 
eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém, dizendo: «Onde 
está o rei dos judeus que nasceu? Vimos a sua estrela no 
oriente e viemos adorá-lo». Ao ouvir isto, o rei Herodes pertur-
bou-se, e toda a Jerusalém com ele. 
Reunindo, então, todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da 
lei do povo, procurava saber junto deles onde nasceria o Cristo. E 
eles disseram-lhe: «Em Belém da Judeia, pois assim está escri-
to por meio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
algum és a mais pequena entre as chefias de Judá; porque de 
ti sairá um chefe, aquele que apascentará o meu povo, 
Israel».
Então Herodes, depois de secretamente chamar os magos, inqui-
riu-os cuidadosamente acerca do tempo em que a estrela tinha 
aparecido e, ao enviá-los a Belém, disse: «Ide e indagai cuida-
dosamente acerca do menino. Assim que o encontrardes, 
anunciai-me, para que também eu o vá adorar». 
Tendo ouvido o rei, eles foram, e eis que a estrela, que tinham 
visto no oriente, avançava à sua frente, até que ao chegar parou 

sobre onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram uma 
alegria imensa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua 
mãe, e, caindo por terra, adoraram-no. Ao abrirem, então, os seus 
tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, 
tendo sido avisados num sonho para não retornarem a Herodes, 
retiraram-se por outro caminho para a sua terra.

*****

Oração inicial
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.

1. STATIO Preparação 
Excerto do “Passo a rezar” do dia 3 de janeiro de 2021

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Em que tempo cronológico narra Mateus o nascimento de Jesus? 

Quem governava? 

2. Quem chega a Jerusalém? Donde vêm? Quantos são?

3. Que tipo de homens eram os Magos?

4. Que livro do Antigo Testamento citaram os sacerdotes?

5. Que presentes ofereceram e qual o significado?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

Ao olharmos as várias personagens que encontramos no evangelho, 
notamos respostas diferentes, acolhimento, rejeição e indiferença. 
Perante Jesus qual é a minha atitude?

Os “magos” são apresentados como gente atenta aos “sinais”, será 

que também estou atento aos “sinais de Deus” na minha vida? Ando 
ocupado como muitas coisas que não me permitem “enxergar” esses 
“sinais”? Que “estrela” sigo?

Ver os “sinais” parece não ser suficiente, perante a “estrela” os 
“magos” deixaram a sua casa para ir ao encontro da “luz”, será que 
sou capaz de ter a mesma atitude?

4. ORATIO Oração 
Do Oriente veio em procissão de esperança
O melhor da nossa humanidade.
Os três Magos caminharam à luz de uma estrela nova,
Recém-nascida,
Mansa,
Como uma criança.

A procissão faz-se em passos de dança,
E a estrela só pode ser olhada com olhos puros,
De cristal,
Com alma enternecida
E coração de Natal.

Por isso,
Não a viu Herodes,
Não a viram os guardas,
Não a viram os sábios,
Que arrastavam os olhos por velhos alfarrábios.

Viram-na os Magos,
Pegaram nela à mão,
Levaram-nas aos lábios,
Deitaram-na no coração.

Vem, Senhor Jesus
O mundo precisa tanto da tua luz.

(D. António Couto)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
A música, por si só, pode criar momentos únicos que nos conduzem à 
contemplação.
No início desta Lectio Divina, escuta um excerto do “Passo a Rezar” 
no qual se podia escutar parte de um cântico tradicional de Natal de 
origem catalã. Tem como título “El Noi de la Mare” (o Menino e sua 
Mãe). Este cântico tradicional foi transcrito para guitarra clássica por 
Miguel Llobet, tendo sido divulgado por todo o mundo pelo famoso 
guitarrista Andrés Segovia.

Ouçamos uma versão, desta obra anónima, executada pelo grupo 
catalão “Hirundo Maris”. Para quem pretender repetir a escuta eis o 
link: https://youtu.be/iKW5wUHAVMQ

6. ACTIO Ação
A epifania é a revelação universal de Jesus, recorda-nos que Jesus 
não veio apenas para alguns, mas para todos, sem qualquer exceção. 
Que atitude missionária posso colocar em prática para dar a conhecer 
Jesus?

Què li darem a n'el Noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Panses i figues i nous i olives
Panses i figues i mel i mató

O que vamos dar ao Menino da Mãe?
O que lhe dar para que seja saboroso?
Passas e figos e nozes e azeitonas
Passas e figos e mel e requeijão


