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1. Introdução

Que belo o brilho desta estrela 
sedutora, grávida da luz de Deus 
que mora para lá do fim, sonha 
com novos amanhãs e canta novas 
promessas. Deus está, Deus está 
aqui, no tempo duma realeza orante 
e penitente. Epifania, celebrada na 
Igreja do Ocidente a partir do século 
IV, é manifestação de Cristo a todos 

os povos, luz incarnada na nossa his-
tória, deslumbramento do sagrado. 
Jerusalém atrairá a si todos os povos 
da terra (1.ª leitura) num projeto único 
de salvação (2.ª leitura) através de 
sinais concretos (Evangelho).  

2. LeItura I – Is 60,1-6
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 dromedá-
rios de Madiã e Efá.



Virão todos os de Sabá, trazendo 
ouro e incenso e proclamando as 
glórias do Senhor.

2.1. Comentário 
A Epifania começa por evocar a gló-
ria de Jerusalém que abrange todos 
os povos da terra. A imagem central é 
a luz. Os povos acorrem atraídos por 
tanto esplendor e levam a Jerusalém 
os seus presentes. É o prelúdio da 
alegria do céu. “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” 
(vv-2-4). O evangelho de Mateus vai 
realçar a ideia de que Jesus não vem 
para salvar um pequeno grupo mas 
realiza um projeto universal.

3. saLmo 71 (72)
Este Salmo concretiza a primeira 
leitura. Jesus é o Messias esperado, o 
Salvador. “Os reis de Társis e das ilhas 
virão com presentes, os reis da Arábia 
e de Sabá trarão suas ofertas. Socor-
rerá o pobre que pede auxílio e o 
miserável que não tem amparo. Terá 
compaixão dos fracos e dos pobres e 
defenderá a vida dos oprimidos”.

 4. LeItura II – ef 3,2-3a.5-6
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 ju-
deus, pertencem ao mesmo corpo e 
participam da mesma promessa, em 
Cristo Jesus, por meio do Evangelho.   

4.1. Comentário 
Assim se revela o «mistério», o pro-
jeto salvador de Deus para todos os 
povos, envolvendo gentios e judeus. 
O reino messiânico abre-se assim ao 
mundo pagão. A palavra do Apóstolo 
que nos é apresentada na Carta aos 
Efésios, vai depender da ação do 
Espírito Santo. Numa palavra, celebra-
mos, hoje, a festa da fé, que nos traz a 
salvação. Cada ser humano represen-
ta Jesus incarnado. 

5. evangeLho – mt 2,1-12
Tinha Jesus nascido em Belém da Ju-
deia, nos dias do rei Herodes, quando 
chegaram a Jerusalém uns Magos 
vindos do Oriente. «Onde está – per-
guntaram 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 escri-
bas do povo e perguntou-lhes onde 
devia nascer o Messias. Eles respon-
deram: «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 so-



bre o tempo em que lhes tinha apa-
recido 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, ado-
raram-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.

5.1 Comentário 
A alegoria de Mateus com os três reis 
magos e seus presentes, foram fonte 
de mitos mas também de belíssi-
mas catequeses. O contraste entre 
trevas e luz percorre toda a Bíblia. 
Os presentes que trazem consigo 
representam toda a vida humana: 
o ouro é o sinal da vida interior, de 
que nos fala Santo Agostinho, a mirra 
simboliza a vida de oração e adora-
ção ao Menino, a mirra simboliza o 
sofrimento deste Salvador que se faz 
nosso Redentor, morrendo na cruz e 
ressuscitando. 

6. medItação

Os magos dizem vir adorar, e tam-
bém Herodes declara tal intenção, 
obviamente armadilhada. Ainda 
procuramos um reino de coroas e 
de cetros, ainda pugnamos por ser o 
centro do universo. Desde Adão que 
pulula em nós esta tendência para 
competir com Deus, para desconfiar 
de Deus, para a loucura de admi-
tirmos estar no lugar d’Ele. É esta a 
nossa desgraça. Adorar o Criador é a 
mais verdadeira e a mais libertadora 
atitude da criatura. Vale a pena dedi-
car-nos a procurar a omnipotência 
desconcertante deste Deus que nos 
procura até ao ponto de Se manifes-
tar na fragilidade de uma criança! 
Os magos, na sua atitude humilde 
e despojada, testemunham que a 
adoração a Deus é fonte de alegria, 
gerada na certeza de que Ele não tira 
nada, mas dá tudo (Bento XVI).



7. oração 
Grande Epifania, luminar de Deus em mim. Que bom ser Teu tesouro, Senhor. 
Ouro, em tudo o que de melhor tenho em mim, resposta urgente à ação do 
Espírito. Incenso, que dá gosto à minha vida de oração, e, como incenso, sobe 
ao céu, levada pelos anjos e santos. Mirra, o caminho palmilhado na penitên-
cia, entrelaçada com momentos musicais do Espírito criador. Nesta Epifania, 
deslumbramento amante de quem Te procura, conduz-me ao silêncio do Teu 
louvor. Ámen.  

8. ContempLação 

A FALA DO ROSTO

És Tu quem nos espera
nas esquinas da cidade

e ergues lampiões de aviso
mal o dia se veste de sombra.

Teu nome é o nome que dizemos
se o vento nos fere de temor

e o nosso olhar oscila
pela solidão dos abismos.

Por Ti é que lançamos as sementes
e esperamos os frutos das searas

que se estendem nas colinas.
Por Ti a nossa face se descobre

em alegria
e os nossos olhos parecem feitos

de risos.
É verdade que recolhes nossos dias

quando é outono
mas a Tua palavra

é o fio de prata
que guia as folhas
por entre o vento.

JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
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