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Epifania de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo 

Batismo do Senhor 

(Festa antecipada de 06/01) 
 

 

 

A Epifania significa várias coisas e todas elas têm uma relação com a manifestação de Deus em Jesus 

Cristo. Esta festa referia-se, antigamente, ao nascimento de Cristo, à visita dos magos, ao Batismo de Jesus e a 

seu primeiro milagre. O tema comum de todos esses eventos é Jesus Cristo manifestando Deus aos seres 

humanos. Apropriadamente a Igreja Antiga muitas vezes chama este dia de Teofania, manifestação de Deus. 

          A Epifania passou por uma divisão na primeira metade do século IV, provavelmente iniciada em  Roma . 

A  primeira menção que temos a respeito da  nova  festa, o Natal, ocorre num documento romano do ano de 354. 

São João Crisóstomo disse à Igreja de Antioquia no dia do Natal de 386: “Este dia, o qual nos foi trazido agora, não 

muitos anos atrás, desenvolveu-se tão rapidamente e trouxe tanto fruto.” No dia da Epifania subsequente ele explicou: “Pois 

este é o dia no qual Cristo foi batizado e tornou sagrada a natureza das águas. Por que é este dia chamado, então, de 

Epifania? Porque não foi ao nascer que o Senhor se tornou manifesto a todos, mas ao ser batizado; pois até este dia ele era 

desconhecido das multidões.” 

 A Epifania, então, é mais antiga que o Natal e tem um significado mais profundo. Pois, em vez de simplesmente ser 

um aniversário do nascimento de Cristo, ela testemunha todo o objetivo da Encarnação: a manifestação de Deus em Jesus 

Cristo, iniciada tanto com seu nascimento, quanto com o início de seu ministério, o batismo, ao ser ele proclamado “Filho 

Amado de Deus”. 
 

 

 E P Í S T O L A 
                                                                                   (* da Epifania) 
  

Prokimenon:  “Bendito o que vem em nome do Senhor! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom!” 

(Salmo 118, 26,1) 
 
 

Leitura da Epístola do Santo Apóstolo Paulo a Tito. (11-14.3,4-7) 
 

Meu filho Tito, “manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos 

ensinar a renúncia à impiedade e aos desejos mundanos, para vivermos sóbria, justa e piedosamente neste século, aguardando 

nossa esperança feliz e a vinda gloriosa do grande Deus e do Salvador nosso, Jesus Cristo. Ele, que se entregou por nós a afim 

de nos resgatar de toda iniqüidade e adquirir para si um povo exclusivamente seu e zeloso na prática do bem. Mas um dia 

apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens. E não por causa das obras de justiça que 

tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo de regeneração e 

renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que a 

justificação de sua graça nos torne, segundo a esperança, herdeiros da vida eterna.” 
 

 

 
 

E V A N G E L H O 
      (*da Epifiania) 

 

 Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus. (3, 13-17) 
 

 
 

 

Naquele tempo, “Jesus veio da Galiléia ao rio Jordão, até João, para ser batizado por ele. João, porém, se 

opunha, dizendo: ‘Eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim?’ Jesus respondeu: ‘Deixa agora, pois 

convém que assim cumpramos toda a justiça’. Então João concordou. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. 

Nisso,  os  céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer  como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu 

veio uma voz que dizia: ‘Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado.” 

 

 

 

 

 



 

 

A V I S O S  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

            Como é costume e tradição em nossa Igreja, após a festa da Epifania começa o 

período de bênção das casas. 

           Assim sendo, todos os fiéis que desejarem que os sacerdotes façam a bênção de 

suas residências ou estabelecimentos comerciais poderão entrar em contato com a 

secretaria da Catedral para que de maneira ordenada e antecipada possamos agendar o 

melhor horário. 
 


