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12363. Liturgia - domingo - Epifania do Senhor! - 07-01-2018 - Is 60, 1-6; Sl 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 Jesus tinha nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes.
Vieram, então, alguns magos do Oriente. Chegaram a Jerusalém,
perguntando: - Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós
vimos a sua estrela no Oriente e vimos para o adorar.
O rei Herodes ficou perturbado quando soube disso. E com ele ficou
agitada toda Jerusalém. Herodes reuniu, então, todos os chefes de
sacerdotes e escribas do povo para perguntar-lhes onde o Messias
deveria nascer. Eles lhe disseram: - Deverá nascer em Belém da
Judéia. Pois o profeta escreveu assim: “E tu, Belém, terra de Judá, tu
não és de maneira alguma a menor entre as cidades de Judá. Isso
porque de ti sairá um chefe que será o pastor de Israel, meu povo”.
Herodes chamou os magos, em segredo. Fez com que eles dissessem exatamente quando a estrela tinha
aparecido. Mandou que eles fossem para Belém e recomendou: - Informem-se perfeitamente a respeito do
menino. Quando o tiverem encontrado, mandem-me avisar. Assim também eu poderei ir adorar o menino.
Depois de ouvir essas palavras do rei, os magos partiram. A estrela, que tinham visto no Oriente, ia caminhando
na frente deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino.
Quando viram a estrela, sentiram uma grande alegria. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E,
caindo de joelhos, o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e lhe deram de presente ouro, incenso e mirra.
Eles foram avisados em sonho para não se encontrarem novamente com Herodes. Por isso, tomaram outro
caminho ao voltarem para sua terra.
Recadinho: - Como Deus se manifesta em minha vida? - Espero que as Graças de Deus venham ou me
movimento em sua busca? - Rezo pedindo que Deus me manifeste seus desejos a meu respeito? - Minha vida é
uma manifestação da bondade de Deus ao mundo? - Enumero agora alguns presentes que ofereço a Deus!
12364. Epifania do Senhor! - Antigamente, eram chamados de magos os sábios em todos os ramos de
conhecimentos: astrologia, medicina, ciências naturais. Eram principalmente chamados de magos os que se
dedicavam à ciência dos astros. Pela grande instrução que possuíam, tornavam-se conselheiros permanentes dos
reis e exerciam muita influência na sociedade. Os magos foram os primeiros gentios que Deus chamou à Fé.
Não eram reis, mas provavelmente eram chefes de tribos, pois a tradição lhes dá o título de reis. O Evangelho
nada diz sobre o número deles e seus nomes. A tradição popular supõe que eram 3 e lhes atribui os nomes de
Gaspar, Melquior e Baltazar. (Epifania do grego "epiphanéia", significa “manifestação” ou “aparição”)
12365. Epifania do Senhor! - A estrela - A estrela que os magos viram já tinha sido anunciada pelo profeta e o
povo a esperava como sinal do nascimento do novo Rei! Seria um desses corpos luminosos, chamados de estrela
cadente, que apareceu com essa finalidade? Ou seria o efeito da conjugação de grandes planetas, figurando um
novo astro de raro esplendor? Não se sabe. O certo é que Deus guiou os magos até junto do Messias!
12366. Epifania do Senhor! - Herodes - Ouvindo falar do “rei dos judeus”, que nascera, o rei Herodes julgou
que se tratasse de um rival e temia perder seu trono. Ficou preocupado! Temia perder o trono ou que surgisse
algum movimento popular para perturbar a ordem!
12367. Epifania do Senhor! - Os chefes dos sacerdotes e os escribas! - Os chefes dos sacerdotes eram os que
cuidavam do serviço no templo. Os escribas eram doutores da lei. Eram eles que explicavam a Escritura e
vigiavam pela reta observância da lei e das tradições. Todos faziam parte do grande conselho!
12368. Epifania do Senhor! - Caindo de joelhos, adoraram a Jesus! - No Oriente, naquele tempo, ninguém se
apresentava diante de um rei sem oferecer algum presente. - Ofereceu o seu? - Ofereci o meu?... A seguir damos
nossa sugestão especial para tal período!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Está gostando de nossos boletins diários? Nada cai do Céu!
Quer continuar recebendo? Reúna 10 pessoas que façam uma doação de apenas R$ 10,00 cada e... fale conosco::
contato@aparecidadasaguas.com
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