



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-I’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 se-
cretamente 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 cuidadosa-
mente acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá 
adorá-I’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, pros-
trando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe pre-
sentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Hero-
des, regressaram à sua terra por outro caminho. 

Os “Magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, que sabem ver na “estrela” o sinal da 
chegada da libertação. Somos pessoas atentas aos “sinais” – isto é, somos capazes de ler os 
acontecimentos da nossa vida e da história do mundo à luz de Deus? Procuramos perceber nos “sinais” a 
vontade de Deus? 
Impressiona também, no relato de Mateus, a “desinstalação” dos “Magos”: viram a “estreia”, deixaram 
tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Somos capazes da mesma atitude de desinstalação, ou 
estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, à nossa televisão, à nossa aparelhagem, à nossa internet? 
Somos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus faz através dos irmãos? 
Os “Magos” representam os homens de todo o mundo que vão ao encontro de Cristo e que se prostram 
diante d’Ele. É a imagem da Igreja, essa família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e raças, 
que aderem a Jesus e que O reconhecem como “o Senhor”. | in site dos Dehonianos 
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POR OUTROS CAMINHOS.  

Chegámos. Pouco depois dos Magos terem deixado o lugar onde estava o Menino.  
Eles viviam longe. Fizeram-se perto. 
Podiam ter ficado. Mas lançaram-se ao caminho. 
Para os ‘buscadores de Deus’, as distâncias não embaraçam nem assustam.  
No instante em que entrámos na casa, uma questão assaltou-nos: e a oferta para Ele?  
Era tarde demais para qualquer tipo de solução. 
Com as mãos vazias, avançámos. 
Aproximámo-nos da Criança.  
Os nossos corações buliam a um ritmo vertiginoso. 
E, antes de titubearmos qualquer palavra, ouvimos: 
“Shalom! Bem vindos, amigos! Sabemos que estão desconsolados por nada trazerem.  
Mas percebemos que cada um de vós está desejoso de conhecer e amar Jesus. 
É possível apresentar melhor dádiva?” 
Abraçámos Maria e José. Beijámos o Menino. 
Saímos. Em silêncio. Em paz. Iluminados. 
Tínhamos aparecido sem presentes. Partíamos com uma Presença. 
Despedimo-nos uns dos outros. 
Voltámos às nossas vidas. 
Mas regressámos por “outro caminho”.  

in VENTO NESTE CAMINHO DE PEDRAS 
     textos do P. Carlos Jorge | ilustrações de Carina Tavares e João Afonso 

Continuemos a caminhada comunitária Advento/Natal. 
Passemos pelo baptistério, onde está o Presépio, que foi sendo construído com as nossas contribuições. 
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Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/
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• 1ª LEITURA: Is 60,1-6 
• SALMO: 72(71), 2.7-8.10-11.12-13 
    REF: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra. 
• 2ª LEITURA: Ef 3,2-3a.5-6 
• EVANGELHO: Mt 2,1-12
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