Os Dons dos Magos
O Evangelho segundo Mateus é o único
que menciona os magos misteriosos, aos
quais se refere simplesmente como “uns
magos” que trouxeram presentes ao
Menino Jesus: “ouro, incenso e mirra”.
Ao entrar na casa, viram o menino com
Maria, sua mãe, e se prostraram e o
adoraram. Então abriram seus tesouros
e o presentearam com ouro, incenso e
mirra. (Mateus 2:11)
O ouro simbolizava Sua realeza. O ouro é
referido em várias passagens no Antigo
Testamento, e É considerado como um
dos metais mais preciosos, tendo o seu
valor sido empregue como padrão para
muitas moedas ao longo da história.

O incenso reconhecia Sua divindade, pois
era usado para perfumar os palácios reais.

Os judeus incluíam incenso e mirra em uma
mistura de resinas e ervas para queimarem
no altar. Era algo considerado tão sagrado
que, se um judeu usasse essa mesma
receita para queimar em sua casa, seria
exilado. Sem dúvida é relevante que o
incenso usado na adoração a Deus no
templo fosse oferecido pelos reis magos ao
rei que foram adorar.

A mirra é uma resina aromática
usada no embalsamento. Ela
representava a condição humana
de Jesus e que Ele morreria por
nós.
José de Arimateia, que tinha sido
discípulo secreto de Jesus porque
temia os líderes judeus, pediu
autorização a Pilatos para tirar da
cruz o corpo de Jesus. Quando
Pilatos lhe deu permissão, José veio
e levou o corpo. Estava com ele
Nicodemos, o homem que tinha ido
conversar com Jesus à noite.
Nicodemos trouxe cerca de 35
litros de óleo perfumado feito com
mirra e aloés. Seguindo os
costumes judaicos de
sepultamento, envolveram o corpo
de Jesus em lençóis compridos de
linho, junto com essas especiarias.
(João 19:38-39)

Qual será seu presente?
O que você pode dar a Mim, o Rei dos
reis, Senhor dos senhores, cujo trono está
no Céu e para quem a Terra é como o
estrado para os pés? O que poderia dar a
Mim, que tenho tudo? Do que mais Eu
poderia precisar? — Presentes que vêm
do coração. Esses guardarei como um
tesouro.
Querido Jesus, os pastores trouxeram sua
admiração e adoração; os sábios, seus
presentes: ouro, incenso e mirra para
homenagear Você. Trago amor e gratidão.
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