
   

 

  

 
 

 

Oração de  Margarida Bruto da Costa 

[Evangelho do dia] 

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 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.          

 Mt. 2, 1-12 

[Graça a pedir] 

Pai, quero cintilar a tua Luz! 

[Reflexão] 

As leituras propostas neste Domingo, marcadas pelo nascimento de Jesus, falam-nos da 

manifestação e da força da sua Luz nas nossas vidas: 

A Luz que se faz pequenina para caber no coração de toda a pessoa e o habitar para 

sempre  

A Luz que se faz estrada, ilumina a aflição da noite, e transforma pedras em caminho  

A Luz que se faz peregrina, acompanha a Humanidade e a inspira na construção da paz, 

da comunhão e da justiça 

A Luz que se faz estrela para lançar o nosso olhar para mais longe e nos convidar a alargar 

o espaço das nossas tendas 

A Luz que se faz abraço de todas as cores para ser morada de todas as formas de amar. 



   

 

  

 
 

 

 

 


