
 

As curiosidades do Dia de Reis e o Dia da Gratidão 

  

Acredito que você saiba que hoje, 06 de aneiro, comemora-se o Dia de Reis. Mas sabia que 

hoje é também o Dia da Gratidão? São sobre essas duas importantes festas que falaremos 

hoje. 

Dia de Reis 

No dia 06 de janeiro, de acordo com a tradição cristã, é comemorado o Dia de Reis. Neste dia é 

lembrado do momento em que os três reis magos levaram presentes a Jesus Cristo. 

Cada um dos reis magos saiu de sua localidade de origem, ao contrário do que pensamos – que 

viajaram juntos. 

Baltazar saiu da África, levando para o menino mirra, um presente ofertado aos profetas. A 

mirra é um arbusto originário desse país, onde é extraída uma resina para preparação de 

medicamentos. 

O presente do rei Gaspar, que partiu da Índia, foi o incenso, como alusão à sua divindade. Os 

incensos são queimados há milhões de anos para aromatizar os ambientes, espantando 

insetos e energias negativas, além de representar a fé, a espiritualidade. 

Melchior ou Belchior partiu da Europa, levando ouro ao Messias, rei dos reis. O ouro 

simbolizava a nobreza e era oferecido apenas aos deuses. 

A Festa do Dia de Reis 

Trazida pelos portugueses na época da colonização do Brasil, a folia de reis é um movimento 

cultural onde os grupos saem caminhando a pé pelas ruas das cidades, para levar às pessoas as 

bênçãos do menino Jesus. 

Os participantes saem a caráter, cada personagem possui roupas próprias, deixando a folia 

com um ar mais animado. 

Dentre os personagens que aparecem na festa temos: mestre, contramestre, músicos, 

tocadores, reis magos, palhaço e outras pessoas, donas de conhecimentos da data.  

Acredito que você já tenha presenciado ou mesmo participado dessa festa brasileira, não é 

mesmo? Mas acho que você não sabe que a festa tem característica diferentes em diversas 

partes do mundo. Uma tradição bem diferente da nossa acontece na Espanha, onde as 

crianças deixam sapatos nas janelas, cheios de capim ou ervas, a fim de alimentar os camelos 



dos Reis Magos. Contam as lendas que em troca, os reis magos deixam doces e guloseimas 

para as crianças. 

Em alguns países fazem a comemoração repartindo o Bolo Rei, que tem uma fava no meio da 

massa. A pessoa que for contemplada com a fava deve oferecer o bolo no ano seguinte. 

Já na Itália a comemoração recebe o nome de Befana, uma bruxa boa que oferece presentes 

às crianças. No país não existe a tradição de se presentear no dia 25 de dezembro, mas no dia 

06 de janeiro, dia de reis. Curioso não é mesmo?! 

Dia da Gratidão 

No Brasil o Dia da Gratidão é comemorado todos os anos no dia 06 de janeiro, esta data é 

dedicada para o agradecimento, devemos expressar gratidão por tudo o que somos e temos, 

por aquilo que nos acontece de bom e pelos desafios com os quais nos deparamos. 

Agradecer é um exercício que nos traz muitos benefícios, pois desperta em cada um de nós 

uma atitude positiva com relação à vida e nos fortalece para os momentos de dificuldades. 

 

Fonte: https://dicaappdodia.com/ 


