
6 de Janeiro

As pessoas, os povos, as nações, os Magos: a Epifania do Senhor 
abre horizontes, alarga os confins e remove as margens de segurança. 
Ao mundo se manifesta a luz verdadeira. 
Ao mundo e não aos crentes… ao menos não só. Ao mundo das nações, 
das pessoas, dos povos  que não conhecem o Deus de Jesus Cristo; ao mundo 
dos afastados, das diferentes crenças, dos não batizados; ao mundo das ciências, dos afastados, das diferentes crenças, dos não batizados; ao mundo das ciências, 
do pensamento e das artes: ao universo mundo continua a manifestar-se 
o rosto de Deus... e é Luz.
A luz entra no caos de todo tempo e de cada coração; entra na razão que procura 
desvendar os mistérios do universo; entra nas leis que a movem. 
A luz brilha e não se deixa apagar. 
A luz penetra a profundidade de quem escolhe o escuro e prepara a aurora. 
A luz abraça o universo do oriente ao ocidente, do infinito dos abismos A luz abraça o universo do oriente ao ocidente, do infinito dos abismos 
aos dos céus, e é vida, sempre nova!
A luz, Cristo mesmo, resplandece hoje na luminosidade dos testemunhos, e torna 
as pessoas filhas de Deus: coparticipantes da sua vida divina, da sua comunhão 
com o Pai, da sua relação íntima e perene com ele. 
A luz, Palavra que fez o cosmos, se faz carne em nós, que acreditamos no seu A luz, Palavra que fez o cosmos, se faz carne em nós, que acreditamos no seu 
amor, e nos torna luzes que brilham nas noites do tempo e da história, estrelas 
luminosas que guiam os que buscam, caminhos indeléveis traçados por quem 
se perdeu ou jamais encontrou o caminho da vida.
A Epifania de Deus, hoje, acontece em cada crente que, nele, que é luz, 
aceita o mandato: “Sê, tu, luz para o mundo”.

UM GESTO A SER VIVIDO
SerSer para todos aqueles que me são próximos “a estrela” luminosa que conduz a 
Deus. Estrela que deixa atrás de si um rastro de ternura e de bondade. Estrela 
cujo rastro deixa caminhos de misericórdia e de paz, de justiça e honestidade. 
Cada um olhe ao redor de si, dentro de si, nas relações que vive e encontra, com 
generosidade e sem hesitações, analise aqueles espaços escuros a serem 
preenchidos de luz, com gestos concretos.

«As 
pessoas 
são 
chamadas, 
em 
Cristo Jesus, 
a partilhar a partilhar 
a mesma 
herança, 
a formar 
o mesmo 
corpo…»
Da liturgia 
da Epifaniada Epifania
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