
Tua Palavra é uma lâmpada
para meus pés
e uma luz para meu caminho.

(Sl 119,105)
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A estrela que 
viram surgir 
começou 
a guiá-los
Mt 2,9
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Desejo compartilhar uma lembrança que guardo em meu coração...
HáHá alguns anos, numa entrevista de televisão, perguntaram a um menino: « você gosta mais do dia ou da 
noite?». A resposta foi imediata: da noite! Após um momento de surpresa, o jornalista continuou: "mas por 
que você gosta mais da noite? De dia você pode jogar, correr, rir e fazer muitas outras coisas. Mas o 
menino com um bonito sorriso respondeu-lhe: "a noite tem estrelas!" A beleza das estrelas é visível apenas 
na escuridão da noite, exatamente como acontece na vida. A realidade, por mais dura que possa ser, 
sempre oferece suas estrelas.
OO evangelho da Epifania (do verbo grego Epiphaino; epi sobre, em direção do alto e phaino aparecer, ilumi-
nar, brilhar) quer oferecer-lhe uma estrela especial, aquela que guiou os magos até Belém e o guiará para 
o futuro. É uma estrela com quatro feixes de luz que revela as palavras que lhe apresento a seguir.
DESEJO – é uma das mais belas e fascinantes palavras que podemos encontrar. Desejo deriva do latim 
de (significado negativo) e do termo Sidus (estrela), que significa perceber “a ausência das estrelas”. Este 
é o momento em que o desejo torna-se uma apaixonada BUSCA, caminho, viagem. Os Magos colocaram--
se a caminho durante a noite, procurando um misterioso rei. Foi uma viagem cheia de imprevistos, aventu-
ras, paradas e retomadas, conquistas e desalentos. Por engano ou felizmente, os astrólogos orientais con-
fundiram reis e cidades, e chegaram a Jerusalém, arriscando serem mortos pelo rei Herodes. Mas a estrela 
não os abandonou, pois voltou a surgir das SAGRADAS ESCRITURAS. O profeta Miqueias revela aos 
magos o que estão procurando: Belém. Ao ver novamente a luz do caminho, sentiram grande alegria, con-
tinuando a viagem apesar das dificuldades, impulsionados por um forte desejo, uma busca profunda e pelo 
anúncio das Escrituras. Entraram na casa, viram a verdadeira estrela: JESUS. Prostraram-se e em silêncio 
o adoraram.
Venha você também, chega mais perto!
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