“Dia de Reis”
TEMA:
A liturgia deste domingo leva-nos à manifestação de Jesus como “a luz” que atrai a Si todos os povos da terra. Essa “luz”
incarnou na nossa história, a fim de iluminar os caminhos dos homens com uma proposta de salvação/libertação.
A 1ª leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus
povos de todo o mundo.
A 2ª leitura apresenta o projecto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando
judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos – a comunidade de Jesus.
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus vêm os “Magos”, atentos aos sinais da
chegada do Messias, que O aceitam como “salvação de Deus” e O adoram. A salvação, rejeitada pelos habitantes de
Jerusalém, torna-se agora uma oferta universal.

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I

Leitura do Livro de Isaías «Is 60,1-6»
"Brilha sobre ti a glória do Senhor"
Levanta-te e resplandece, Jerusalém,
porque chegou a tua luz
e brilha sobre ti a glória do Senhor.

Vê como a noite cobre a terra
e a escuridão os povos.
Mas sobre ti levanta-Se o Senhor
e a sua glória te ilumina.
As nações caminharão à tua luz
e os reis ao esplendor da tua aurora.
Olha 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.
Quando 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.
Invadir-te-á uma multidão de camelos,
de dromedários de Madiã e Efá.
Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso
e proclamando as glórias do Senhor.
Palavra do Senhor
LEITURA II

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios «Ef 3,2-3a.5-6»
"Os gentios recebem a mesma herança prometida"
Irmãos:
Certamente já ouvistes falar
da graça que Deus me confiou a vosso favor:
por uma revelação,
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo.
Nas gerações passadas,
ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens
como agora foi revelado pelo Espírito Santo
aos seus santos apóstolos e profetas:
os 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
EVANGELHO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus «Mt 2,1-12»
"Viemos do Oriente adorar o Rei"
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.
Palavra da Salvação

REFLEXÃO
Celebramos no próximo domingo a festa da EPIFANIA, que apresenta a visita dos Magos ao Menino de Belém.
Epifania é uma palavra grega, que significa "Manifestação". Para os cristãos, epifania é uma manifestação extraordinária
de Deus, pela qual Ele se revela em factos da história da salvação...
No Antigo Testamento temos muitas Epifanias... A mais famosa foi no Monte Sinai, quando Deus fez a Aliança com o
seu povo e entregou os 10 mandamentos... Essas Epifanias eram a preparação da Epifania definitiva, cuja festa que
domingo celebramos: É a manifestação de Jesus, como "a Luz" que atrai a si todos os povos da terra. Essa "luz" encarnou
na história, para iluminar os caminhos dos homens com uma proposta de Salvação.
A 1ª Leitura anuncia a chegada da Luz salvadora de Javé, que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus os
povos de todo o mundo. (Is 60,1-6).
A 2ª Leitura afirma que a presença salvadora de Deus no meio do povo não se destinará apenas a Jerusalém, mas a
todos os povos.
No Evangelho, vemos a concretização das promessas: ao encontro de Jesus vêm os "Magos", atentos aos sinais da
chegada do Messias, que O aceitam como "Salvação de Deus" e O adoram. (Mt 2,1-12).

O texto não é uma reportagem da visita de três chefes de estado a outro país. É uma catequese para apresentar Jesus
como Salvador de todos os homens. Os Magos representam os homens do mundo inteiro, que se põem a caminho de
Jerusalém com as suas riquezas para encontrar a Luz salvadora de Deus, que brilha sobre a cidade. A Estrela não é um
astro no céu, mas Jesus, a Luz que ilumina todos os homens.
Meditemos as ATITUDES dos principais personagens...

Os Magos: "Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo..."
Muito atentos, viram a estrela e puseram-se a caminho... Não deixaram para depois... Não desistiram perante o cansaço
da longa viagem… Não desanimaram com o desaparecimento da estrela, nem com a indiferença dos habitantes de
Jerusalém: perseveraram até o fim e acabaram por encontrar o que procuravam. Não foram de mãos vazias... Oferecem
o que de melhor tinham...

Os Doutores da Lei: Souberam indicar muito bem o caminho aos Magos, mas não foram a Belém...
Herodes: Ganancioso, tinha o poder em suas mãos... e uma criança indefesa, que amedronta esse rei poderoso e sua
luxuosa corte....

☞ Duas atitudes se vão repetir ao longo do Evangelho:
O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os "magos" do Oriente (que são pagãos) O adoram;
Herodes e Jerusalém "ficam perturbados" e planeiam a sua morte, enquanto que os pagãos sentem uma grande
alegria e o reconhecem como o seu Senhor.
Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo; mas vai ser acolhido pelos pagãos, que entrarão a formar parte do novo
Povo de Deus.
Diante de Jesus, as atitudes são diversas: vão desde a adoração dos "Magos" até à rejeição total de Herodes,
passando pela indiferença dos sacerdotes e dos escribas: Eles conheciam bem as Escrituras, mas não foram ao
encontro do Messias.

Com quem nos identificamos?
Com os Magos, que se ajoelham: isto é, reconhecem n’Ele a Luz do Mundo e O seguem?...
Com os sacerdotes e escribas, que ficam indiferentes?...
Com Herodes, que procura apagar a Luz?..

☞ A Lição dos Magos
O itinerário dos "Magos" reflecte o processo dos pagãos para encontrarem Jesus: estão atentos aos sinais
(estrela), percebem que Jesus traz a salvação; põem-se decididamente a caminho para o encontrar; perguntam
aos judeus, que conhecem as Escrituras, o que fazer; encontram Jesus e adoraram-n’O.

☞ A exemplo dos Magos, somos todos peregrinos na fé!...
ATENTOS aos sinais... e prontos a segui-lo generosamente?
PERSEVERANTES, mesmo nos momentos de dificuldades, quando a estrela indicadora parece ter desaparecido, ou

próprio Deus parece ter-se esquecido da gente?
FIÉIS, apesar da maldade dos Herodes da vida, ou da indiferença de tantos católicos, que encontramos ao longo

de nossa caminhada para Deus?
GENEROSOS em oferecer o que de melhor temos, ou apresentamo-nos sempre de mãos vazias?
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