
Ousemos, como os Magos, pôr-nos a caminho, procurar e seguir, sem cessar, a 
Jesus, um rei verdadeiramente “doce e humilde de coração”. Guiados pela Sua 
presença, reflitamos juntos: 

 Qual a minha disposição para ir ter com Jesus? 
 Como os Magos, levo sério a Palavra de Deus e os seus ensinamentos? 
 Como Herodes, há ocasiões em que afasto Jesus da minha vida? 
 Como os escribas, o nascimento de Jesus é indiferente para a minha vida 

ou tem importância? 

Iluminados pela glória de Deus e com a garantia que Ele não desiste, nunca, de 

nos proporcionar a salvação e a vida plena, dirijamos-Lhe os nossos pedidos, em 

voz alta 

 

Arrebatados pela presença salvadora de Deus, de mãos dadas, rezemos 

confiadamente 

 

Pai Nosso… 

 

Senhor Jesus, que Te manifestas a todos nós como luz e vida, faz nascer em todos 

os corações a esperança e a paz. Conscientes da nossa fraqueza e pecado, 

queremos seguir o exemplo de fé e perseverança dos Magos, procurando-Te, 

prostrando-nos diante de Ti, consagrando-nos a Ti e adorando-Te. 

 

Com o coração aquietado e abrasado pela Luz que vem do arauto de Deus, 

benzemo-nos 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 

 

 

 

Consulte a oração online em: oraremfamilia.pt 
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Coloquemos uma vela junto do presépio. Mantendo-nos em silêncio, folheamos a 

bíblia em Mt 2, 1-8. Em paz e com espírito de acolhimento, refletimos na oração 

desta semana. 

 
Inundados pela luz do presépio, e da sua humildade, vamos ao encontro de Jesus, 
como os magos, benzendo-nos: 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

LEVAR A “ESTRELA” A SÉRIO 



Elevemos o nosso espírito e aclamemos “Glória a Deus”, louvando-O  (Letra do 
cântico “Glória a Deus”) 

Seguros da fidelidade de Deus e da presença libertadora da Luz de salvação que 

é Jesus, sejamos capazes de acolher e reconhecer, em voz alta, a abundância de 

riquezas, dons e dádivas com que Deus nos abonou. 

 
Cristo vem ao nosso encontro… Escutemos, na voz de um de nós, a mensagem de 
Mt 2, 1-8 
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». 
 
Convertidos e seduzidos pela Palavra que escutámos, tentemos percebê-la para 
podermos, apaixonadamente, anunciar Deus  
Estrela. De repente, eles viram no céu uma estrela diferente. Os magos do Oriente 
começaram uma linda aventura. A estrela era, naquele momento, uma prova da 
intervenção de Deus, ela anunciava a chegada dum Rei, o Rei do Universo. Quem 

olhasse para o céu poderia vê-la mas somente poucos entenderam a mensagem. 
Os magos levaram a sério o sinal da estrela e puseram-se a caminho. 
Os magos que visitaram Jesus mostraram muita disposição para o fazer. Eles tinham 
de fazer uma viagem muito longa. Não viram a estrela e disseram: “hoje à noite 
vamos visitar aquele Rei que nasceu”. Foi muito diferente. Depois de terem visto a 
estrela, os magos demoraram mais de um ano para encontrarem o Menino Deus. 
No evangelho, Herodes inquiriu os magos sobre o tempo em que tinha aparecido a 
estrela. Um pouco mais tarde, como podemos ler em Mateus 2, 16, “Herodes (…) 
mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o seu território, da idade de 
dois anos para baixo, conforme o tempo que, diligentemente, tinha inquirido dos 
magos”. Podemos entender que os magos demoraram mais de um ano ou quase 
dois para visitarem o Menino Jesus.  
Quando chegaram a Israel, foram diretos à capital, Jerusalém. Aqui encontraram 
Herodes. Quando Herodes ouviu a notícia sobre o nascimento de Jesus, assustou-
se e ficou furioso, perguntando-se: “será que nasceu alguém para disputar o trono 
comigo? Onde está ele? Vou fazer de tudo para o matar”. Os magos viram a estrela 
e acreditaram. O rei Herodes ouviu um rumor e também acreditou. Informações 
mínimas convenceram todos os gentios envolvidos nesta história. 
Quando os magos foram pedir informações, Herodes chamou os teólogos judeus 
que eram os líderes espirituais do povo. Herodes “reuniu todos os príncipes dos 
sacerdotes e escribas do povo”. Eles apontaram algumas palavras do profeta 
Miqueias segundo as quais o Messias devia nascer em Belém. Já não era um sinal 
vago que estava nas estrelas nem um rumor trazido por estrangeiros 
desconhecidos. Era a própria Palavra de Deus que lançava luz sobre a questão 
levantada por Herodes. Sem esta informação da Palavra de Deus, os magos não 
teriam encontrado Jesus. Para encontrar Cristo precisamos da luz da Palavra. 
Os chefes do povo de Deus, mesmo conhecendo a Palavra de Deus, mostraram-se 
totalmente desinteressados. Eles leram as palavras do profeta Miqueias, depois 
fecharam as suas “bíblias”, e continuaram a vida como se nada tivesse acontecido. 
A luz da Palavra de Deus era claríssima mas nenhum dos líderes espirituais teve a 
ideia de ir conferir. Eles estavam espiritualmente tão cegos que nem a luz da Palavra 
de Deus adiantou nada. Eles leram mas não entenderam, abriram as suas “bíblias” 
mas continuaram com os seus corações fechados. Nenhum deles foi a Belém levar 
presentes nem adorar o Rei recém-nascido. É possível celebrar o Natal e continuar 
tudo na mesma, é possível ler o evangelho do Natal, receber a luz da Sagrada 
Escritura sem ficar iluminado, sem adorar o Menino, sem ir ao presépio e ficar 
indiferente. 
Na Epifania, aprendamos com os magos a levar a sério a luz e as indicações de 
Palavra de Deus: Ela conduz-nos a Jesus. 

Na vigília dessa noite, o céu se manifestou. 

Aos pastores lá nos campos,  

o anjo do Senhor falou. 

Uma luz de intenso brilho, rompe as trevas 

 rasga o breu. 

E uma glória nunca vista, enche de alegria o céu. 

Glória a Deus nas alturas,  

a paz à Terra hoje desceu. 

Ó escutai a boa nova, o Salvador hoje nasceu.  

 

Não temais homens humildes, 

Deus a vós me enviou. 

A Belém correi agora, pois 

Emanuel chegou. 

Um sinal vos será dado, numa 

manjedoura está. 

O menino envolto em panos, que 

emoção pra vós será 

 


