
EPIFANIA DO SENHOR 
 
A festa da Epifania celebra a manifestação do Senhor a todos os 

povos. Quem quer que sejam os Magos, eles aparecem no Evangelho 
como sinal da universalidade da mensagem que Jesus vem trazer ao 
mundo.  

Os três Magos significam as três idades da vida: um é jovem, outro 
é um homem feito e outro, com as barbas longas, é uma pessoa de 
idade avançada. Eles representam também os três continentes que 
eram então conhecidos: um escuro, representa a África; outro 
moreno, representa a Ásia; e um terceiro branco representa a Europa. 
E têm nomes que identificam os continentes: Baltazar, Melchior e 
Gaspar. Todos guiados pela estrela, que não era um astro, mas o 
Cristo anunciado na Bíblia pelos profetas do Antigo Testamento. 
Procuraram a estrela, encontraram Jesus, o Salvador do Mundo. 

A liturgia desta festa tem três etapas:  
*A manifestação de Deus a Israel,  
*A manifestação de Deus em Jesus Cristo, 
*A manifestação do Senhor a todos os povos, isto é, a   

Universalidade da Salvação. 
 
2. A MANIFESTAÇÃO DE DEUS A ISRAEL, CAUSA DA ENORME 

ALEGRIA DE JERUSALÉM 
 
A primeira leitura, o Livro de Isaías, é uma das mais belas páginas 

do Antigo Testamento. O profeta assegura, pela manifestação de 
Deus, que Jerusalém regressará ao antigo esplendor: “Levanta-te, 
Jerusalém, e resplandece.” Os israelitas, depois da destruição da 
Cidade Santa, tinham caído no cativeiro da Babilónia. Sonhavam o 



reencontro com a cidade. Isaías fala do regresso dos deportados da 
Babilónia, da reunião de todos os que estão dispersos, longe de 
Israel, da reconstrução da cidade que reencontrará o antigo 
esplendor. “Sobre ti, Jerusalém, levanta-se o Senhor e a sua glória te 
ilumina.” No Povo de Israel, Deus continua a manifestar-Se. É um 
texto muito lindo que anuncia Jesus, o Senhor que vem salvar. 

 
3. DEUS MANIFESTA-SE EM JESUS CRISTO, SEU FILHO 
 
Paulo, na Carta aos Efésios, diz que lhe foi dado a conhecer o 

mistério de Cristo, de tal forma que os gentios recebem a mesma 
herança que os judeus, uma vez que a todos é feita a mesma 
promessa de salvação pelo Evangelho. Paulo afirma que a promessa 
de salvação é para todos os homens e Pedro, nos Actos dos 
Apóstolos, diz que não há salvação em nenhum outro senão em 
Jesus Cristo Senhor. Em suma, Deus manifesta-Se em Jesus. 

 
4. DEUS MANIFESTA-SE A TODOS OS POVOS DA TERRA 
 
Ao ler o texto do Evangelho de Mateus, compreende-se que se 

pretende afirmar a universalidade da salvação realizada em Jesus 
Cristo. Mesmo no seu nascimento, Ele não vem apenas para os mais 
pobres, os pastores, e para os simples. Ele vem também para os 
poderosos e influentes, os Magos do Oriente. Jesus não vem 
somente para os filhos de Israel, vem para os filhos de toda a 
Humanidade. 

Seguir a estrela é seguir Jesus em todo o tempo e lugar. Ele é a 
Estrela que ilumina o nosso caminhar. Daí que quem encontra Jesus 
tem o dever de seguir por outro caminho. É a simbologia do que está 



dito sobre os Magos, que não voltaram a Herodes, ao caminho antigo, 
mas descobriram outra forma de encontrar a salvação, o outro 
caminho. 

Também nós, por vezes, vamos por caminhos que não nos 
conduzem a lado nenhum, são os caminhos tortuosos de uma vida 
não consentânea com os valores evangélicos e, por isso, não 
conduzem à salvação. 

5. Continuemos a descobrir a real lição dos Magos. 
Como vimos o Menino nasceu para todos, independentemente da 

sua condição social. Foi acolhido pelos magos da mesma maneira 
como fora acolhido pelos pastores, os mais pobres. Nasceu também 
para todas as raças: brancos, negros, amarelos. Todos caminharão 
para Belém. A diversidade de raças é sinal da universalidade; 

Jesus veio para todos, qualquer que seja a sua idade. Os três 
magos têm idades diferentes. Baltazar, Melchior e Gaspar são o 
símbolo da humanidade toda, que Jesus quer salvar; 

Os Magos trazem consigo ouro, incenso e mirra. Estes símbolos 
anunciam o mistério da vida de todos os homens. Se é importante a 
estabilidade económica de cada um, simbolizada no ouro, se é 
indiscutível que ao longo da vida todos têm momentos de sofrimento, 
simbolizado na mirra, é ainda indispensável que cada ser humano se 
relacione com Deus em todas estas situações, e daí a adoração pelo 
incenso; 

Todos os homens são convidados a seguir uma estrela e a Estrela 
do Oriente não é outra senão Jesus com os valores que anuncia, 
indicando o meu, o teu, o caminho de toda a humanidade. 

Esta maravilhosa história narrada por São Mateus no seu 
Evangelho quer dizer simplesmente que Jesus veio para todos e que 
a sua mensagem é universal. 



6. A viagem empreendida pelos magos foi longa, cheia de 
peripécias e dificuldades. É assim, aliás, com todos os seres 
humanos.  

A viagem da vida que todos empreendem nunca é fácil. O 
importante é saber viver as diversas situações segundo o projecto 
que a cada um se apresente como caminho de felicidade. Os magos 
tinham um objectivo: encontrar-se com Jesus. Este encontro alterava 
radicalmente a sua vida.  

Na história contada por Mateus, ultrapassaram as dificuldades e, 
depois de avisados,, optaram, no regresso à sua terra, por seguir por 
outro caminho. As dificuldades dos magos são símbolo das 
dificuldades dos cristãos: 

* A distância – Vieram de muito longe, enfrentaram a dureza da 
viagem. Nos cristãos, surgem crises de fé, que é preciso ultrapassar 
com generosidade. 

* A diversidade – Os magos tinham origens diferentes e cada um 
precisou de grande humildade para aceitar os outros na sua 
identidade própria. Entre os seres humanos, sejam ou não cristãos, a 
dificuldade maior está na capacidade de ser tolerante, de dialogar até 
conseguir celebrar com todos os outros, que são diferentes, a 
concórdia, a entreajuda e o amor. É o que acontece com os 
imigrantes e refugiados, que são diferentes, e nem sempre são 
recebidos e respeitados como merecem. 

* O discernimento – Aconselhados, os Magos regressaram às suas 
terras por outros caminhos. Vemos aqui um dos elementos mais 
nobres da vida humana: a capacidade de mudança, a abertura à 
conversão/transformação. É que nem sempre se é capaz de seguir 
por outro caminho… Oxalá esta passagem de São Mateus oriente a 



maneira de ser cristão no mundo de hoje, que não é fácil, e na qual as 
dificuldades se multiplicam. 

Uma coisa é certa: os cristãos são chamados a enfrentar situações 
muito difíceis, mas conseguirão ultrapassá-las guiados pela Estrela 
que é Jesus. 

 
Com votos amigos da continuação de Boas Festas e um Novo Ano 

muito próspero e abençoado. 
 
N.B. O autor não segue o Novo Acordo Ortográfico. 


