
  Meditação dos Primeiros Sábados          *     EPIFANIA do Senhor    *               Janeiro de 2012.

      

  Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dEle, o adoraram. 
   Depois, abriram seus tesouros,  ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra.” (Mt 2, 11). 

 

A Epifania – palavra grega que significa “manifestação” - celebra a primeira aparição de Jesus
a todos os povos, representados pelos Reis Magos ajoelhadosdiante do Menino-Deus. Sentado no colo
da Virgem-Mãe, como se fosse num trono, Nosso Senhor começoua receber a adoração de todas as
nações que, no decorrer da Históra, haveriam de desfilar, reverentes e transidas de amor, aos pés d'Ele,
em um longo cortejo. E a todos, o Redentor cumulará de graças, favores e dons celestiais. 

 Amanhã a liturgia comemora a Epifania do Senhor, aproximemo-nos do Presépio no cortejo
dos Santos Reis Magos para adorar o Menino Jesus, sob a luz do olhar enlevado de Nossa Senhora
e de São José.Peçamos a Nossa Senhora, que nos obtenha do Menino Deus que se encontra nos
braços dEla, graças especiais para reparar o seu Sapienciale Imaculado Coração e para que nossa
meditação seja uma oração perfeita.

 
Oração Inicial       

“Oh! Maria Santíssima, Mãe de Deus, vós quisestes, - no momento em que chegaram os
Reis Magos, - oferecer-lhes o mais belo espetáculo de toda a História: apresentar vosso divino Filho,
para que fosse adorado por eles.

Minha Mãe, junto com os Santos Reis Magos que ofereceram ouro, incenso e mirra,
queremos durante esta meditação, colocamos todos os nossospensamentos, os movimentos da
vontade, da sensibilidade e nossas virtudes, aos vossos pés, como louvor a vós e adoração ao Menino
Jesus. Obtende-nos graças superabundantes e eficazes, graças místicas, a fim de compreendermos a
fundo todo o significado da visita dos reis Magos à vossa Casa em Belém.”     

Assim seja!



I - A Beleza da Admiração. 

“Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos
chegaram do Oriente a Jerusalém, dizendo: - onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer ? Porque
nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos  adorá-lo.”                    (Mt 2, 1-2 ) 

O tema que meditaremos está sempre presente ao longo de toda aHistória, desde Adão e Eva até o
fim do mundo:  é a luta entre a  admiração e a inveja!

1 – Um pouco de história ... 
“ Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes...” 

Mateus faz questão de fixar com um acontecimento - um episódio histórico-o que tinha se dado,
para que isto ficasse consignado para todos os tempos: foi naépoca do rei Herodes, e em Belém. Aí
está o lugar; vamos imaginar Belém, o rei Herodes...

  Quem eram os magos ? 
Os orientais chamavam magos os seus doutores, os judeus os

chamavam       escribas, os gregos, filósofos e os latinos, sábios. Não tinham a
conotação conotação que se tem hoje, de quem faz artes de magia.

Naqueles tempos, os meios de comunicação eram muito primitivos, não havia jornal, rádio ou
televisão, mas os povos possuíam uma capacidade de contemplação admirável, ficavam olhando a
movimentação dos astros, das estrelas e fazendo hipóteses, horas e horas, durante a noite. 
         Para lá das fonteiras de Israel, debaixo do formoso céu do Oriente, viviam povos que esperavam 
também eles um Salvador. Persas, Árabes, Caldeus, todos nutriam essa esperança.

Certo dia, com os olhos fixos no firmamento, seguiam tres chefes de tribo: Gaspar, Melchior e
Baltazar - aquelas estrelas, que conheciam por seus nomes, com o mesmo cuidado que o jardineiro
conhece as flores de seu jardim. De repente, ó prodígio! avistam um astro novo de extraordinário
brilho e esplendor; ao mesmo tempoo Espírito Santo soprou no fundo de suas almasque essa
estrela maravilhosa anunciava o nascimento de um grande rei, que era divino!    

Habituados a ler nos fenômenos celestes, como iriam se dar osacontecimentos, ao despontar da
Estrela maravilhosa, recordaram-se das profecias e revelações. Fiéis à voz interior, um ânimo
irresistível os impelia a irem em busca dessa majestade Divina: decidiram, então empreender uma
viagem, cujo termo ignoravam...

Os três Reis Magos eram almas particularmente preparadas pela Providência para se abrirem ao
maravilhoso que Nosso Senhor Jesus Cristo trazia ao mundo ... foram osArautos da admiração, do
sublime. 

  Aplicação  : Ora, isto já nos traz um ponto excelente para nossa vida espiritual. É no trabalho,
cumprindo os nossos deveres de cada dia, desde que se esteja recolhido e disposto a amar inteiramente
o que é mais do que nós, numa posição de humildade, o divino Espírito Santo enviará sua luz
beatíssima, penetrando nos corações; aí resplandecendo.

        2 - O que moveu os Reis Magos ....   “ Onde está o Rei dos judeus que acaba de nascer ? 
          Porque vimos a sua estrela...”          

Com boa comitiva de criados e levando ricos presentes, puseram-se a caminho com os olhos
atentos à Estrela misteriosa. Por longo tempo, continuou a caravana a levantar sob os pés a areia do
deserto, sempre guiados pela Estrela de Belém.Abandonaramtodos os seus afazeres, o governo de seus
reinos, suas famílias. Atravessaram todo o Oriente e chegama Jerusalém para adorar este Rei que é
mais do que eles. Por quê ? Porque viram a estrela, meditaram,ficaram arrebatados pela hipótese, pois
o Espírito Santo tinha soprado na alma deles que de fato era umDeus que tinha nascido: essa é a
atitude de quem admira! 



           Dando graças a Nossa Senhora pelo ótimo exemplo que nos dá cada um dos reis magos, 
rezemos..  

“Oh! Maria Santíssima, Vós que vistes de perto a homenagem dos reis Magos, percebendo o
quanto a admiração por alguém que é superior move e torna as almas flexíveis à voz do Espírito Santo,
pedimo-vos que nos livreis completamente da picada da inveja.

“Minha Mãe, livrai-me totalmente da inveja, dai-me a graça de ser uma alma profundamente
admirativa, reconhecedora dos valores dos outros”.     
                                                                                                           Amém

               II -  Herodes perturbado pela inveja ...      

           “Ao ouvir isto, o rei Herodes turbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, convocando todos os  principes 
dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia  de nascer o Messias. 

E eles disseram: Em Belém de Judá...” 
(Mt.2,3-5).  

      

Certamente a chegada de uma comitiva de umas 200 pessoas, tres reis vindos do Oriente,
procurando um Deus, um Menino Rei ... ah!, que alvoroço isto não devia ter produzido na cidade.

Herodes tomou conhecimento; deveria juntar-se aos Reis Magos e com o coração cheio de alegria,
prestar adoração ao Rei dos reis. Entretanto, diz São Mateus: “ Herodes turbou-se...” Ele ficou
perturbado, amargurado, aflito, gemeu. É a reação da inveja, contrária à felicidade da admiração.

                 1 – Um objeção:
       Alguém poderia objetar: - “Mas, ele ficou inseguro, porque ía perder o trono!”

A reação correta deveria ser; saltando de seu trono, tomado de emoção, deveria exclamar: - “Afinal,
nasceu alguém melhor do que eu; irei servir este Rei. Onde ele nasceu, eu quero adorá-lo ”. 

Contudo,sabemos pela História ser esse Rei, o Criador do universo, o Filho de Maria, Deus! Que
alegria para Belém...  não!  Belém está perturbada junto com Herodes.  

Herodes aflito convoca o conselho dos anciãos, na torcida deque não fosse em Belém.
Porque se dissessem que não era em Belém, onde haveria de nascer o Cristo, ele dormiria mais
tranquilo aquela noite: era fora do reino dele. Quando disseram-lhe, que os profetas anunciaram que
deveria ser em Belém de Judá, a perturbação foi tremenda !.Somando ao que diziam os Reis,acaba
admitindo com amargura; chama os magos secretamente, e fingindo interesse:  

 “Ide e informai-vos bem acerca do menino, e quando o encontrardes, 
      comunicai-mo, a fim de que também eu o vá adorar”.  (Mt. 2,8)  

   Mentiroso. Não queria adorá-lo. Ele queria matá-lo, tanto assim que matou dezenas de
inocentes, com medo deste Menino. Esta é a última consequencia da inveja. A inveja dá no crime. 

Então, concluímos: o cerne da luta na História está no drama que se estabeleceu na natureza
humana depois do pecado original: Caim matando Abel! A inveja enche o coração de amargura, de
tristeza, de sofrimento. Herodes colocou sua felicidade noseu trono, agarrou-se com ânsia ao
dinheiro. Os Reis Magos colocaram sua felicidade no Menino Jesus, em Maria, em José, no
sobrenatural, na eternidade.

Aplicação: Todos somos chamados a admirar quem é mais do que nós e aos que merecem nossa
admiração. Os Santos Reis assim o fizeram, enquanto Herodesprocedeu mal, tinha ódio de quem
fosse mais do que ele.E ele era rico; o problema não está entre pobre ou rico, está na natureza humana. 

É feliz quem é pobre e admira os outros. É infeliz quem é rico e inveja os outros.

 



III - O premio  é a alegria, a  consolação...     

“e eis que a estrela ia adiante deles, ... até que, chegando sobre o lugar onde estava o Menino, parou.
Vendo a estrela, ficaram tomados de grandíssima alegria”. ( Mt.2, 10).

 *    *    *    

Porque, bastou que eles saíssem de Jerusalém, que a estrela novamente apareceu, e chega-
ram até onde está o Menino Jesus. É um símbolo de quanto a Providência ajuda a quem admira. Este
tem desprendimento, está dentro de uma posição de reconhecimento dos dons dos outros.

Os Reis não procuram saber se o Menino Jesus tem trono, tem dinheiro, etc., o que lhes
importa é aquela voz interior, aquela moção que tinham dentro de si: é exatamentea atitude que
devemos tomar, quando tocados pela graça e somos chamados a uma missão, a um ato de virtude.

O sacrifio não importa, e sim aquela voz interior da graça que ouvimos..

1. A verdadeira felicidade.. 
     “ Vendo a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria!”

                                 É a consolação; esta sim é a verdadeira felicidade.
A felicidade é aquele dom que Deus põe no fundo do coração do justo, de quem pratica a

virtude. Se a felicidade estivesse no pecado, Herodes estaria feliz; foi um homem amargurado até o
fim de sua vida. O caminho da inveja é absolutamente privado de toda e qualquer alegria ou
consolação.
              

O primeiro lampejo da mediação de Maria.
                                   

“Entrando na casa, acharam o Menino com Maria, sua mãe”.( Mt. 2, 11)

Palavras proféticas, inspiradas pelo Espírito Santo, paradeixar constando pelos séculos
afora que não se pode encontrar Jesus sem Maria,e menos ainda, Maria sem Jesus. A História
comprova – e muito mais o fará – o quanto a devoção à Mãe conduz àadoração ao Filho, e
vice-versa.     

Quando ouviu o tropel dos pastores para visitar o Menino Jesus, na gruta de Belém, Nossa
Senhora colocou o Menino Jesus na manjedoura, para ser adorado por eles.Ela não queria aparecer.
Ao chegarem os Reis Magos, vemos Maria com o Menino Deus nos braços. É Ela quem O apresenta.
Sendo eles de grande dignidade, ficava mal deixar o Filho no berço. Ela tomou-O e o Menino foi 
adorado nos braços dEla; e aqui começa o primeiro lampejo da mediação universal de Nossa Senhora:
é Ela quem nos apresenta o Menino Jesus.

 “e, prostrando-se, O adoraram”;
Por que adoraram? Porque eram admirativos. Não tinham inveja. E como reagem diante deste



Menino ? Prostrando-se … É assim que devemos agir diante do Menino Jesus, que está nos braços de
Maria: como os Reis Magos, ofereçamos nosso corações vibrando como ouro da fé, do entuasiasmo,
o incensoda oração e comomirra , nossa disposição de carregar todas as cruzes que nos sejam
enviadas.

Oração final.  

Oh! Santa Mãe de Cristo, em desagravo ao vosso Imaculado Coração, a Vós apresentamos
nosso pedido de perdão por não sermos os Reis Magos, perdão por termos talvez tomado, algumas
vezes na vida, a atitude de Herodes. Diante de Vós, pedimos a graça de jamais termos inveja.

Rainha e Mãe nossa dai-nos o senso de contemplar com alegria os dons de Deus dados aos
outros; quer sejamos ricos ou pobres, o que importa é ter estaadmiração, o enlevo por Vossas
sublimes maravilhas.

Ó Virgem Santíssima, dai-nos a graça para que nosso coração,mais do que a gruta em Belém,
mais do que a própria cidade de Belém, esteja preparado para receber o vosso Divino Filho. Que Ele
nasça não só na gruta, mas também no fundo de nossos corações.Que Vós, ó Mãe, com São José,
esteja presente em nossos corações, para que assim, possamos ter no mais intimo de nosso ser, a Vossa
presença, a de São José, e sobretudo, o nascimento do Menino Jesus. 

Que a Inocência seja dentro de nossos corações uma tocha comoeram as tochas na gruta em
Belém para iluminar a Inocência-substancial. Que nossos corações amem a virgindade, compreedam o
verdadeiro sentido de matrimônio, que os nossos corações sejam verdadeiramente desprendos das
riquezas e dos bens materiais. Nós Vos pedimos, ó Mãe, que aceiteis esta meditação em desagravo ao
Vosso Sapiencial e Imaculado Coração, neste primeiro sábado do  ano de 2012. 

           
                                                                                           Assim seja!

 Esta meditação é do Revmo. Mons. João Clá Dias, na Catedral da Sé de S.Paulo – janeiro 2005.    Sem revisão do autor.
 

                     
    Assim seja!

  

    

                                                                  


