A Epifania,
manifestação de
Jesus Cristo aos
gentios na pessoa
dos Reis Magos que
O vieram adorar, é
uma comemoração
que se realiza no
segundo
domingo
depois do
Natal.
Comemorava-se esse
acontecimento no
dia 6 de janeiro. Os
presentes que
os Reis Magos, sendo
gentios, Lhe
ofereceram: ouro,
incenso e mirra,
foram considerados
um sinal de que
Jesus foi enviado
como Salvador a
todos os homens,
não só aos judeus.

Jesus nasceu na cidade de
Belém, na região da
Judéia, quando Herodes
era rei da terra de Israel.
Nesse tempo alguns
homens que estudavam as
estrelas vieram do oriente
a Jerusalém e
perguntaram: — Onde
está o menino que nasceu
para ser o rei dos judeus?
Nós vimos a sua estrela no
Oriente e viemos adorá-lO.
No caminho viram a
estrela, a mesma que
tinham visto no Oriente.
Ela foi adiante deles e
parou acima do lugar onde
o menino estava. Eles
ficaram muito felizes e
contentes quando viram
a estrela.
Entraram na casa e
encontraram o menino
com Maria, a Sua mãe.
Então se ajoelharam
diante dEle e O adoraram.
Depois abriram as suas
caixas e Lhe ofereceram
presentes: ouro, incenso e
mirra. (A Bíblia, Mateus
2:1-2, 9-11; A Bíblia na
Linguagem de Hoje.)

São muitas as tradições
envolvendo os três Reis
Magos. Acredita-se que o
nome do primeiro, que
presenteou o menino Jesus
com ouro, seja Gaspar, rei de
Tarso.

O Segundo, que lhe deu incenso, acredita-se ser Melquior, rei da Arábia. E o
terceiro, que O presenteou com mirra, supostamente é Baltazar, rei
de Sabá.

Segundo consta, esses sábios
abandonaram altas posições em seus
países, dando todas as suas riquezas
aos pobres e saindo para divulgar
tudo o que tinham visto.
Conta-se que muitos anos depois,
numa viagem pela Índia, ao encontrar
os três Reis Magos ainda juntos,
relatando a todos a sua maravilhosa
história, Tomé os batizou e os
ordenou como sacerdotes cristãos.

Será que tudo isso é verdade? É impossível provar a veracidade de tais
afirmações, pois o primeiro registro da existência desses homens, fora o que
consta no Evangelho, foi num mosaico numa igreja construída no século VI,
em Ravena, na Itália. No entanto, o fato de eles terem ido adorar ao Menino
Jesus, reconhecendo-O como Salvador da humanidade, e do Seu
nascimento ter-lhes sido revelado pelo estudo dos astros continua sendo
uma prova da Sua missão e divindade.
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