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Entre lenda e realidade, o evangelista Mateus nos apresenta uma das páginas mais fasci-
nantes de seu Evangelho. Não são três e não são reis aqueles que seguem a estrela, mas 
corajosos peregrinos da verdade.  É como disse, um dia, Edith Stein: «Quem procura a 
verdade procura Deus». Habituados como eram ao silêncio dos desertos, na contemplação 
das estrelas e na leitura dos sinais, os magos demonstram serem capazes de procurar o 
Mistério; mas também a sua estrada se revelará plena de obstáculos... 

Mesmo seguindo a estrela, os magos, vindos do Oriente, erram de cidade. Em vez de ir a 
Belém,  param diante das portas de Jerusalém. O seu erro, porém, tem um êxito positivo e 
nos ensina que para conhecer os caminhos de Deus não bastam apenas as intuições do 
coração, o gosto pelas preferências ou a força do saber. Para encontrar  «o rei dos judeus» 
é  decisiva a orientação de Deus presente nas Sagradas Escrituras. Surpresa: também os 
habitantes da cidade de Jerusalém erram. Eles têm as Escrituras, mas não a escutam, não 
a commpreendem e não se mexem em busca do rei anunciado! 

RapidamenteRapidamente os magos retomam a viagem, mas desta vez iluminados e ajudados justa-
mente pelas Escrituras de Jerusalém; a alegria reacesa pela estrela os leva até Belém. Será 
a única vez em que «o rei dos judeus» receberá como dons preciosos a adoração e a pros-
tração orante de homens vindos de longe. 

Essa atmosfera solene, acompanhada pelo ouro, 
perfumada de incenso e de mirra, abrirá o caminho 
para a hora dramática da paixão.  Como os magos, 
outros homens procurarão «o rei dos judeus» mas 
desta vez para insultá-lo, espancá-lo e crucificá-lo lá 
onde estava escrito o motivo de sua condenação: 
«Este é Jesus, o rei dos judeus» (Mt 27,37). 
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