
STAR BABY 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.  

«Onde está 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. 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 

LEITURA 

Estamos a celebrar, hoje, a Epifania do Senhor. 
O que é que quer dizer esta palavra? Epifania quer 
dizer manifestação. Alguns dos nossos irmãos cristãos 
orientais, celebram até neste dia e, somente neste dia, 
o Natal. Porquê? Porque eles dizem e é uma ideia 
verdadeira, que enquanto Jesus não se manifestou ao 
mundo… Não foi dado a conhecer… Não existia. A 
verdade é que até aqui, quem é que tinha ido visitar o 
menino? Estavam lá os seus pais: Nossa Senhora e 
São José. Tinham ido lá também os pastores. 

Mas agora, e no Evangelho que acabámos de 
escutar, encontramos outras personagens. Umas 
personagens que vêm de longe, do Oriente… Uns 
magos, não sabemos muito bem o que é que eles 
faziam, sabemos, isso sim, que eram pessoas cultas, 
que tinham-se deixado guiar por uma estrela. E 
parece que esta história tinha tudo para acabar mal… 
Vêm ter com a pessoa errada… Vêm ter com o 
Herodes, com aquele que queria acabar com a vida 
do menino e portanto, parece que há aqui um 
conflito, há aqui alguma coisa que nos põe em 
expetativa. 

Vamos parar um bocadinho. A figura de 
Herodes… Repara neste homem, este rei, que queria 
ser o dono e o senhor do mundo inteiro e tem ali, no 
seu reino debaixo das suas barbas, a acontecer algo 
que ele não dá conta, quer dizer está a nascer o Rei 

dos Judeus e ele nem se apercebe disso. Entretanto, 
com alguma manha, pede a estes magos que vão à 
frente, que lhe digam então depois, no regresso: O 
que é que está a acontecer? Quem é este menino? 

Repara, és tu capaz hoje de reconhecer na tua 
vida que o menino nasceu, que o Natal acontece? E tu 
reconheces isso? Percebes isso ou és como Herodes 
que está ali e nem dá conta daquilo que está a 
acontecer? 

Repara que a seguir os magos vão lá e 
reconhecem este menino, trazem-lhe presentes: ouro, 
incenso e mirra. Ou seja, eles vêm de longe. Mas os 
magos, depois de levarem os presentes ao menino, 
conta-nos o evangelista que voltaram por outro 
caminho. Porquê? Depois daquele encontro a vida 
deles não ficou igual. Será que tu hoje depois de te 
encontrares neste Natal com o Senhor, daquilo que 
viveste, de veres o menino Jesus na tua vida, és capaz 
de voltar à escola, à tua vida, voltar por outro 
caminho? Porquê? Porque tu estás diferente. Os 
planos que tu tinhas feito são agora outros. É agora 
de uma outra forma. A tua vida acontece agora de 
uma outra forma. 

Continuação de um bom Natal. 

P. Abel Ferreira 

ASSIM SEJA... 

Esta semana, procura explicar a visita dos magos a alguém que não seja católico. 

DESAFIO-TE 

PARÓQUIA DE MONTE ABRAÃO 
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