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Na solenidade da Epifania (manifestação) do Senhor, a Igreja celebra com alegria a manifestação de Jesus como Filho 

de Deus, que nasceu para trazer ao mundo a salvação. A adoração dos Reis Magos nos oferece a possibilidade para 

penetrar ainda mais no mistério de quem é esse Menino que nasceu em uma gruta de Belém cuja mensagem continua 

alcançando os corações de tantas pessoas.  

Uma estrela que guia os Magos desde o Oriente até Belém. Segundo ideias difundidas na época, o nascimento dos 

personagens importantes estava relacionado com certos movimentos dos astros. Nesse sentido, os magos começam 

seu caminho desde a revelação de Deus na natureza, a estrela, passando pela revelação nas Escrituras de Israel para 

encontrar ao verdadeiro Deus. 

A luz e o movimento desta estrela conduziram os Magos até Jesus. Quando encontram o Menino com sua Mãe a 

estrela passou ao segundo plano, pois já havia completado sua função: levá-los a Jesus. Uma simples criancinha, que 

suscitou no coração dos Magos uma verdadeira adoração e ofereceram: ouro para o Rei, incenso para o Deus e a mirra 

para o Homem. 

Os Magos, como diz são Leão Magno, representa toda a humanidade, que desde aquele momento recebeu o chamado 

de Salvação: “Entrem, pois, todos os povos, entrem na família dos patriarcas, e recebam os filhos da promessa a 

benção da descendência de Abraão (…). Que todos os povos, representados pelos três Magos, adorem o Criador do 

universo; e Deus não seja conhecido apenas na Judéia mas no mundo inteiro, a fim de que por toda parte o seu nome 

seja grande em Israel (Sl 75,2)”[2]. Por isso, Jesus quer encher-nos sua luz, para que também sejamos “estrelas” para 

iluminar a sociedade com atitudes renovadas. Esse é o desejo que emerge quando celebramos a Epifania do Senhor.  

[2] São Leão Magno, Sermo 3 in Epiphania Domini 2. 
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