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Também nós, adultos, devemos 
oferecer os nossos presentes ao Senhor, 
mas devemos fazê-lo com um coração de 
criança. “Viram o Menino com Maria sua 
Mãe. Prostrando-se, adoraram-n’O e, 
abrindo os cofres, ofereceram-Lhe presen-
tes: ouro, incenso e mirra” (Mt 2, 11) 
____________________________________________ 

Os Papas 
De São Pedro ao Papa Francisco 

São Pedro 
 

Um dos 12 apóstolos de Cristo foi São 
Pedro (? - 67?). O seu verdadeiro nome era 
Simão ou Simeão, mas foi apelidado de 
Pedro (rocha, pedra) por Cristo. É tido como 
o Príncipe dos Apóstolos e o fundador – 
juntamente com Paulo – da Igreja de Roma, 
sendo-lhe atribuído pela Igreja Católica o 
título de primeiro Papa. 

Natural de Betsaida – uma pequena 
aldeia da Galileia nas margens do lago 
Tíberíades – era filho de João, conhecido 
por Jonas, e com o apóstolo André, seu 
irmão, Tiago e João possuía uma  pequena 
frota de barcos pesqueiros; por isso, estava 
habituado a ultrapassar os contratempos da 
mãe-natureza, já que nem sempre 
conseguia apanhar peixe em abundância. 

Depois de casar, estabeleceu-se em 
Cafarnaúm, onde tinha casa própria. Nesta 
terra, dedicou-se com afinco à pesca, 
possuindo um barco. 

Simão (Pedro) conheceu Jesus – 
segundo o que é relatado no Evangelho de 
São Lucas (5, 1) – nas margens do lago 
Genesaré, quando este lhe pediu a barca 
para pregar à multidão. Depois de falar, 
disse a Simão para lançar as redes às 
águas profundas, ao que este acedeu, 
ficando muito surpreendido quando o peixe 
começou a brotar de todos os lados, com 
tamanha força e quantidade que as redes 
começaram a ceder e a romper.A humildade 

e admiração de Simão fizeram com que 
tenha pedido a Jesus para se afastar, 
porque se considerava apenas um pecador. 
Perante esta atitude, Jesus disse a Simão: 
“Não tenhas receio! De hoje em diante, 
serás pescador de homens” (Lc 5, 10). Após 
esta cena bíblica, Simão, Tiago e João 
abandonaram tudo para seguirem Jesus.  

Estava iniciado o caminho conjunto de 
Simão e de Jesus (Mt 16, 13-23) 

__________________________ 
 

“Tu és Pedro e sobre esta pedra 
construirei a minha Igreja, e o poder da 
morte nunca poderá vencê-la” – disse 
Jesus a Pedro. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Ter sido eleito Papa) 
 

Como sabem, a obrigação do conclave 
é dar um bispo a Roma. Parece que os 
meus irmãos cardeais foram quase até ao 
fim do mundo. Mas aqui estamos. 

 

       (Primeira benção enquanto Papa, 13/03/2013) 
____________________________________________ 

A Porta 
 

Eu sou feita de madeira, 
Madeira, matéria morta; 
Mas não há coisa no mundo  
mais viva que uma porta. 
 

Eu abro devagarinho, 
para passar o menino; 
Eu abro com cuidado, 
para passar o namorado; 
Eu abro bem prezanteira, 
para passar a cozinheira; 
Eu abro de repelão, 
para passar o capitão. 
 

Só não abro para a gente 
que diz (a mim pouco me importa!...) 
que, se uma pessoa é burra, 
é burra como uma porta. 
 

Mas tu e eu somos muito inteligentes! 
 

(Vinícius de Morais) 
 

De Parabéns 
 
Esta semana encontram-se de parabéns 

pelos seus aniversários natalícios, o Leitor 
Nelson Gomes, da Paróquia de São Pedro 
de Sanfins de Ferreira, amanhã, segunda-     
-feira, dia 4 de Janeiro, e o Leitor Cristóvão 
Neto, da Paróquia de Figueiró, na próxima 
quarta-feira, dia 6 de Janeiro (Dia de Reis) 

Ao Nelson e ao Cristóvão, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 
Envia um cartão de agradecimento a 

alguém que tenha tido influência significati-
va na tua vida.  

A gratidão é uma benção, tanto para 
quem recebe como para quem dá. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 – A ginástica é uma coisa explêndida! 

Não há nada melhor para conservar a 
saúde e prolongar a vida.  

–  Mas os nossos antepassados não a 
praticavam e, todavia, gozavam de saúde. 

– Ora, gozavam saúde! Isso não 
impediu, porém, que tenham morrido todos! 
____________________________________________ 

A Fechar 
Senhor, que aprendamos, como Tu, 

a perdoar sempre. 
____________________________________________ 

 

Visita-nos em: 
www.paroquiascesf.com 

______________ 
 

Contacta-nos pelo mail 
Jornal.leitor@portugalmail.pt 

Epifania do Senhor 
 
Celebramos neste dia a Festa de Reis 

ou da Epifania, manifestação de Jesus a 
todos os povos da terra, representada 
naqueles três reis do Oriente. Alegremo-nos 
com a presença de Jesus na Eucaristia –  
onde também Se mainifesta – e com a 
salvação que nos trouxe.  

Neste dia em que celebramos a Epifania 
do Senhor, é-nos dada oportunidade de 
agradecer o dom da fé. 

O encontro com Deus abre-nos os olhos 
da fé, limpando-os dos nossos erros, dos 
nossos pecados.  

Outrora os Magos foram ao encontro de 
Jesus. Também nós queremos encontrá-l’O. 
Façamos um esforço por consegui-lo Ele 
vem ao nosso encontro, mas temos que O 
saber receber. Recebamo-l’O com Fé e com 
todo o amor do nosso coração. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Brilha a Estrela, Luz para todos os 
povos. 

Terra de passagem, objecto de disputas, 
encruzilhada de povos, culturas, raças e 
línguas, a Palestina foi invadida e ocupada 
à vez pelos faraós egípcios e pelos 
príncipes da Mesopotâmia. 

O desejo de vingar-se um dia contra 
estes opressores foi longamente cultivado 
em Israel (SI 137, 8-9), mas a desforra, a 
retorsão, a vingança não fazem parte dos 
projectos de Deus. Um profeta anónimo do 
III século a.C. revela ao invés quais são os 
seus sonhos. São estes: «Naquele dia, uma 
estrada ligará o Egipto à Assíria; os Assírios 
irão ao Egipto e os Egípcios à Assíria, e os 
Egípcios com os Assírios renderão culto ao 
Senhor. Naquele dia, Israel será mediador 
entre o Egipto e a Assíria, e será uma 
bênção do Senhor no meio da terra. O Se-
nhor do Universo  abençoá-los-á  nestes ter- 
mos: «Bendito seja o Egipto, meu povo, a 
Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, 
minha herança» (Is 19, 23-25). 
 

 

 

 

Uma profecia surpreendente, inaudita, 
incrível: Israel está destinado a ser 
mediador de salvação para os seus dois 
inimigos históricos, os Assírios e os 
Egípcios! 

Um século antes, um outro profeta tinha 
anunciado: o Senhor conduzirá todos os 
estrangeiros ao seu monte santo e enchê-      
-los-á de alegria na sua casa (Is 56, 6-7). 

O sonho de Deus realizou-se quando 
em Jacob despontou, como o Senhor tinha 
prometido (Nm 24, 17), a Estrela, Cristo Se-
nhor. A sua luz dissipa as trevas criadas 
pelo ódio ancestral e convoca todas as 
gentes numa única família. 

É esta a mensagem de esperança da 
Epifania, a festa da luz. 

    - A sua luz fará florescer a justiça e 

abundar a paz, até que se apague a lua. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 60, 1-6) 

 
Monição:  
 

O profeta Isaías fala da luz que enche a nova 
Jerusalém, a Santa Igreja. Esta luz é Cristo presente 
nela. Ele está aqui na Eucaristia e continua a encher-      
-nos da Sua luz.  

 

Leitura: 
 
Leitura do Livro de Isaías 
 

1Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque 
chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. 
2Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. 
Mas sobre ti levanta-Se o Senhor e a sua glória te 
ilumina. 3As nações caminharão à tua luz e os reis ao 
esplendor da tua aurora. 4Olha ao redor e vê: todos se 
reúnem e vêm ao teu encontro; os teus filhos vão 
chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos 
braços. 5Quando o vires ficarás radiante, palpitará e 
dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros 
do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. 6Invadir-      
-te-á uma multidão de camelos, de dromedários de 
Madiã e Efá. Virão todos os de Sabá; hão-de trazer 
ouro e incenso e proclamarão as glórias do Senhor. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 

  

 Repara na estrutura binária das frases, 
baseadas num certo paralelismo sintético e 
rítmico.Daí se colhe uma preciosa indicação para 

 

 

 

a forma de ler. Evita deixar cair a voz nos pontos 
finais das frases. 

Cuida de algumas palavras do texto, tais 
como: resplandece / esplendor / redor 
(pronunciar “redór” e não “redôr”) / palpitará / 
dilatar-se-á / afluirão / Invadir-te-á / dromedários / 
Madiã / Efã / Sabá. 

 

Comentário: 

 
O texto tirado da parte central do 

Terceiro Isaías (Is 56 – 66) canta a glória da 
Jerusalém renovada, figura da «Jerusalém 
nova descida do Céu» (Apoc 21, 2.23-24).       
A visão universalista que o maravilhoso hino 
apresenta corresponde à realidade da 
Igreja, que é católica, universal.  

V.3 – «As nações caminharão à tua 
luz, e os reis ao esplendor da tua 

aurora». Não há dúvida de que se pode 
adaptar perfeitamente este texto isaiano ao 
mistério hoje celebrado: os «magos» – este 
texto terá contribuído para se lhes chamar 
«reis» –, que seguem a «luz» da estrela, 
são os pioneiros de entre os povos pagãos 
a acorrer ao encontro do Messias.  

V.6 – A menção de povos do Oriente – 
«Madiã e Efá» –, dos ricos comerciantes de 
«Sabá» (a sul da Arábia) e, sobretudo, os 
produtos que trazem – «ouro e incenso» – 
fazem lembrar o que nos relata o 
Evangelho: a vinda dos Magos do Oriente 
que trazem «oiro, incenso e mirra».  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

S/ 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13(R. cf. 11) 
 

Monição:  
 

O salmo é também uma profecia. Virão adorar a 
Jesus todos os povos da terra. Cantemos cheios de 
esperança, dispostos a trazer-Lhe todos os que nos 
rodeiam.  
 

Refrão: VIRÃO ADORAR-VOS, SENHOR, 

TODOS OS POVOS DA TERRA. 
 

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar 
e a vossa justiça ao filho do rei. 
Ele governará o vosso povo com justiça 
e os vossos pobres com equidade. 
 

Florescerá a justiça nos seus dias 
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 
Ele dominará de um ao outro mar, 
do grande rio até aos confins da terra. 
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Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes, 
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. 
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, 
todos os povos o hão-de servir. 
 

Socorrerá o pobre que pede auxílio 
e o miserável que não tem amparo. 
Terá compaixão dos fracos e dos pobres 
e defenderá a vida dos oprimidos. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Ef 3, 2-3a.5-6) 
  

Monição:  
 

A festa dos Reis magos é sinal da universalidade 
da Igreja. S.Paulo lembra que não são apenas os 
judeus que Deus quis salvar , mas todos os homens. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios 
 

Irmãos: 2Certamente já ouvistes falar da graça que 
Deus me confiou a vosso favor: 3apor uma revelação, 
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas 
gerações passadas, 5ele não foi dado a conhecer aos 
filhos dos homens como agora foi revelado pelo 
Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas: 
6os gentios recebem a mesma herança que os judeus, 
pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma 
promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A divisão do texto não apresenta dificuldade 
de maior. Importa controlar a respiração e aplicá-   
-la a algumas frases mais longas, evitando a 
tentação de correr e de atrapalhar o texto.  

Sugere-se cesuras em: favor, Cristo, 
passadas, homens, profetas, judeus, corpo, 
Jesus, Evangelho. 

Palavra propriamente difíceis de pronunciar, 
não existem. 
 
Comentário: 
  

V.6 – Aqui define S. Paulo em que 
consiste o «mistério de Cristo» (v. 4 –  
omisso). Os gentios, que vêm à Igreja, 
estão no mesmo pé de igualdade que os 
judeus procedentes do antigo povo de 
Deus: não há lugar para cristãos de primeira 
e de segunda! O texto original é muito 
expressivo: os gentios vêm a ser «co-
herdeiros» («recebem a mesma herança 
que os judeus», traduz, parafraseando, o 
texto português oficial), «com-corpóreos» 
(isto é, «pertencem ao mesmo Corpo» 
Místico de Cristo, que é a Igreja una), e 
«com-participantes na Promessa» 
(«beneficiam da mesma promessa» de 
salvação).  

É este o mistério que, ao fim e ao cabo, 
também se celebra na Festa da Epifania: 
Cristo igualmente Salvador de gentios e 
judeus. Numa palavra: de todos os povos. 

Também tu, leitor, estás incluído! 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 2, 2) 
 
  
Monição:  
 

Este relato do evangelho está cheio de lições para 
nós. Os reis magos ensinam-nos a procurar a Jesus 
sem desanimar e a adorá-Lo como merece.   
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA!   

 
Vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorar o Senhor. 

____________________________________________ 

  Evangelho (Mt 2, 1-12) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
  

1Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 
dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 
uns Magos vindos do Oriente. 2«Onde está – 
perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de 
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos 
adorá-l’O». 3Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 
4Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas 
do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. 5Eles responderam: «Em Belém da Judeia, 
porque assim está escrito pelo profeta: 6‘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’». 7Então 
Herodes mandou chamar secretamente os Magos e 
pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que 
lhes tinha aparecido a estrela. 8Depois 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». 9Ouvido 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. 10Ao ver a estrela, 
sentiram grande alegria. 11Entraram na casa, viram o 
Menino com Maria, sua Mãe, e, caindo de joelhos, 
prostraram-se diante d’Ele e adoraram-n’O. Depois, 
abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. 12E, avisados em sonhos para 
não voltarem à presença de Herodes, regressaram à 
sua terra por outro caminho. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O Evangelho da adoração dos Magos 
foi objecto das mais belas reflexões 
teológico-espirituais ao longo da história: 
nos fins do séc. II, Tertuliano já via nas 
ofertas dos Magos símbolos do 
reconhecimento de quem era Jesus: 
oferecem-lhe «ouro» como Rei, «incenso» 
como Deus, «mirra» (outra resina 
aromática, usada na sepultura) como 
Homem. Santo Ambrósio fixa-se em que os 
Magos vão por um caminho e voltam por 
outro, porque regressam melhores, depois 
do encontro com Cristo. Santo Agostinho vê 
nos Magos as primitiæ gentium, «primícias 
dos gentios», a par dos pastores que são as 
primícias dos judeus, etc..  Mas  ainda  hoje  
 

os comentadores retomam e actualizam os 
temas do relato: Cristo como verdadeira luz, 
o caminho dos gentios para Cristo, o 
simbolismo dos presentes, a fé e 
perseverança dos Magos, a busca do 
sentido da Escritura e o sentido de procura 
do caminho, etc.. O próprio relato encerra 
um grande alcance teológico: Jesus é o 
verdadeiro «rei» que merece ser procurado 
e adorado por todos; a Ele acorrem, vindas 
de longe, gentes guiadas por uma estrela e 
pela Escritura; ainda menino sem falar, já 
divide os homens a favor e contra Ele; a 
homenagem que Lhe prestam os Magos é a 
resposta humana ao «Emanuel, Deus 
connosco»; nele se cumprem as profecias 
que falavam da vinda de reis e de todos os 
povos a Jerusalém (Is 60 e Salm 72). Mais 
ainda, ao nível da própria redacção de 
Mateus, o relato ilustra a teologia específica 
do evangelista: sendo este Evangelho 
dirigido a judeo-cristãos, confrontados com 
a Sinagoga, que não aceita Jesus, o 
episódio dos Magos documenta bem a 
teologia do «messias rejeitado», pois Jesus, 
logo ao nascer, encontra a hostilidade do 
poder e a indiferença das autoridades 
religiosas; e é também uma ilustração das 
palavras de Jesus, «virão muitos do 
Oriente…» (Mt 8, 11).  

Em face de tudo isto, o estudioso não 
pode deixar de se interrogar se não 
estaremos perante um teologúmeno, isto é, 
uma criação de Mateus para dar corpo a 
uma ideia teológica. A verdade é que em 
toda a tradição cristã se deu grande valor à 
adoração dos Magos e à festa da Epifania. 
Se detrás disto não há realidade nenhuma, 
o significado de tudo fica privado da sua 
base mais sólida.  
___________________________________ 

Oração Universal 

1 –  Pela Igreja e por todos os seus filhos, 
para que sejam luz que ilumina, 
ao proclamarem as glórias do Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

e por todos os anunciadores da Boa Nova, 
para que a tornem atraente em suas palavras, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos que não chegaram ainda à luz da fé, 
para que, seguindo a estrela de Belém, 
possam vir a adorar o Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por aqueles que, sem descanso, 

trabalham pela concórdia e pela paz, 
para que a vejam despontar no horizonte, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por todos nós que aqui nos reunimos, 

para que aprendamos a saborear intimamente 
o mistério que nos foi dado a conhecer,  
oremos, irmãos. 
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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

32. O Homem falha, Deus nunca falha 

 

É muito claro o Salmo 2, salmo 
proclamado nas entronizações reais de 
Judá: “Fui Eu que consagrei o meu rei sobre 
o Meu monte santo de Sião! Vou anunciar o 
decreto do Senhor. Ele disse-me: tu és Meu 
filho, Eu hoje te gerei” (Sl 2, 6-7). 

Mas a experiência do povo, ao confron-
tar-se com os sucessivos descendentes 
davídicos, foi frustrante. A aliança que Deus 
prometera não podia realizar-se neles, pois 
não eram instauradores do Shalom messiâ-
nico, não eram fomentadores da paz, da 
prosperidade, da justiça e da alegria que 
vem de Deus. Um após outro, revelavam 
ser homens centrados em si próprios e nos 
seus interesses, nada preocupados com o 
que se passava fora dos faustosos 
banquetes que ofereciam nos seus palácios 
para outros iguais a eles. Deste modo, 
quem vai continuar a alimentar a esperança 
messiânica no meio do povo são os 
profetas, que levantam a voz para dizer que 
a promessa de Deus não falha; quem está a 
falhar são os descendentes davídicos que 
com o seu pecado não dão condições a 
Deus para actuar e O afastam do povo. 
Diante da infidelidade dos reis à sua unção 
real, anunciavam que Deus não se deixa 
vencer pelo pecado, e iria realizar a Sua 
promessa no futuro, já que com eles não 
podia contar: “Brotará um rebento do tronco 
de Jessé (pai de David), e um renovo 
brotará das suas raízes. Sobre ele 
repousará o Espírito do Senhor (ou seja, 
esse será fiel e dócil à unção), espírito de 
sabedoria e de entendimento, espírito de 
conselho e de fortaleza, espírito de ciência e 
de temor do Senhor” (Is 11, 1-2). 
____________________________________________ 

Jornal Juvenil 
 

Evangelho:   (Mt 2, 1-12) 

 

Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-l’O 
 

Chegaram a Jerusalém uns Magos 
vindos do Oriente. «Onde está – pergunta-
ram eles – o rei dos judeus que acaba de 
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorá-l’O». Entraram na casa, 
viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, 
prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. 
Depois, abrindo os seus tesouros, oferece-
ram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. 

 
 
   

 
 

 

Senhor, ajuda-nos a descobrir-Te nos 
gestos silenciosos de tantas pessoas boas. 
Fortalece a nossa generosidade. 
 

Despedida 

 
Provavelmente as tuas aulas já 

começarem de novo e o teu “Jornalito” 
espera que te encontres cheio de força, que 
o mesmo é dizer, cheio de vontade para 
venceres com proveito, com aproveitamen-
to, o 2.º período. Vamos nessa?  
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Janeiro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que o diálogo sincero entre 
homens e mulheres de diferentes religiões 
produzam frutos de paz e de justiça. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que através do diálogo e da 
caridade fraterna, com a graça do Espírito 
Santo, sejam superadas as divisões entre 
cristãos. 
____________________________________________ 

Troca de Prendas 

Em Espanha é no dia de Reis e não 

no Natal, que se trocam as prendas. 
 

As crianças e os adultos já estão a 
sonhar com os Reis Magos! As crianças 
pelos presentes, e os adultos porque temos 
saudade da nossa infância. É tão bonito 
voltar a sonhar sonhos de criança! 

Chega um rei de barba branca e outro 
de barba côr de trigo, chega um rei de rosto 
negro. 

Os três vão em busca de um Menino. 
Montam em três dromedários que, por 
curvas e caminhos, os levam nas suas 
corcovas. Os três vão em busca de um 
Menino.  

Atravessam cidades com muralhas, 
onde há crianças adormecidas e cruzam 
terras de sombras: os três vão em busca de 
um Menino.  

Vêm de palácios de ouro estes três 
magníficos, montados em dromedários: os 
três vão em busca de um Menino. Este tem 
um manto vermelho e aquele um amarelo, 
um manto azul o terceiro: já encontraram o 
Menino. Baltasar oferece-lhe mirra e 
Melchior apresenta-lhe o ouro. Gaspar 
oferece-lhe o incenso.  

Aos três, o Menino sorri. 

Comentário: 
 

Reconhecem-n’O como Messias 
 

Mateus sublinha que a salvação de 
Deus está aberta a todos os que acreditam 
e confiam em Jesus, sem importar a raça ou 
a cultura. Por isso apresenta a figura destes 
«Magos» vindos do Oriente. Faziam parte 
de um grupo de sacerdotes dedicados ao 
estudo dos astros para advinhar o futuro. 
Não pertenciam ao povo de Deus, mas 
procuram Jesus e reconhecem-n’O como 
Messias.  

Os Magos vindos de longe contrastam 
fortemente com Herodes. O rei e os 
sacerdotes do Templo conhecem as Escritu-
ras, mas não vão a Belém para adorar o 
Messias. Só esperam a oportunidade para 
matá-l’O. 

Os três presentes (prendas) estão 
carregados de simbolismo. Oferecem-lhe 
ouro como ao Rei-Messias. Incenso como 
a Deus. A mirra significa que O reconhe-
cem como homem, pois era com ela que se 
ungiam os cadáveres. Jesus de Nazaré é o 
Messias, Deus e homem ao mesmo tempo.  

Numa sociedade plural e multicultural, a 
festa de hoje (da Epifania) ensina-nos a 
aprender de Deus a ser mais abertos de 
coração: Ele quer a salvação de todos os 
povos e de todas as raças. 
 
Sabias que… 
 

Uns Magos vindos do Oriente 
 

O texto do Evangelho de Mateus não 
especifica que os Magos eram «três». Tam-
-pouco indica os seus nomes. Como lugar 
de proveniência indica genéricamente 
«Oriente». 

O seu número (quantidade) e nome 
chegaram-nos através do Evangelho Armé-
nio da Infância (V.10). Este texto apócrifo 
(de autenticidade não reconhecida) apare-
ceu em meados do séc. IV. Especifica que 
eram três, atribui-lhes a categoria de reis e 
cita os seus nomes: Melchior (Pérsia), 
Baltazar (Índia) e Gaspar (Arábia). Segundo 
este texto, eram irmãos. No entanto, não faz 
memória dos três presentes que ofereceram 
a Jesus.  

Oração 
 

Senhor, os Magos chegaram de longe, 
mas possuíem no seu interior a sabedoria 
de quem sabe ler a vida. Observavam 
astros e estrelas, mas também sabiam 
reconhecer a verdade à face da terra. 

Senhor, os Magos eram homens de 
bem, sinceros na procura, esforçados no 
longo caminho, generosos nos dons e 
presentes.  
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