
(Mateus,2,2)



Os Reis do Oriente,    Os Reis do Oriente,    
tendo recebido,       tendo recebido,        

cada um em seu pacada um em seu paíís,  s,  
um sinal de que um sinal de que 

nasceria um novo rei,   nasceria um novo rei,   
sasaííram de suas terras ram de suas terras 

para ir ao seu para ir ao seu 
encontro. encontro. 

Quanto tempo de peregrinação devem ter levado    
para chegar ao lugar do nascimento?  

Impossível saber isso,                          
mas uma coisa sabemos porque está escrito: 

(Mateus,2,10)



Como deve ter sido difícil a caminhada daqueles reis  
(chamados magos), pelos desertos e montanhas, estradas 

perigosas, dias e noites sem descanso!...  

Mas havia em seus corações o ardor do encontro.
E com esse ardor a sustentar a decisão que tomaram 

de seguir a estrela que os guiava,
conseguiram percorrer todos os desertos. 



Ah, amado irmão, 
amada irmã, 

como seria bom 
se víssemos

os reis do mundo
nesse ardor 

de ir ao encontro 
do Rei 

que nasceu
numa manjedoura!

Todos sabemos que o mundo seria melhor, 
mais justo, mais fraterno, mais pacífico
se todos corressem ao encontro do rei

que nasceu pobrezinho, mas com um grandioso título: 
“Rei dos Reis e Senhor dos Senhores”.



Todos os anos, nesse período do ano,
também temos nosso tempo de peregrinação, não é mesmo?

Estamos caminhando dia a dia ao encontro do grande dia
que o “Senhor fez para nós” – o Natal.

E como está o ardor desse encontro em nossos corações?
Aqueles reis tiveram cuidado de preparar presentes

pra oferecer ao rei desconhecido.



Que presentes estamos preparando para o nosso Rei,
que é o mais belo dentre os homens 

e veio fazer-se nosso irmão?...

Sabemos que o presente que mais O faz feliz é a entrega 
do nosso coração com tudo o que tem dentro...



Vamos então dar o coração de presente 
ao nosso Rei? 

Vamos entregar-Lhe todos os sentimentos, 
desejos, pensamentos,

que embaçam o brilho da alegria 
que Ele nos trouxe? 



A aparição da estrela 
encheu os magos de profunda 

alegria e ardor de Te encontrar.
Dá-me essa alegria e esse ardor, 

Senhor! 

Jesus amado,

Que todos os dias seja Natal na 
minha vida e eu possa refletir aos 

meus irmãos e irmãs
a Tua presença luminosa, 

ajudando-os a Te encontrar
e também Te dar de presente 

os seus corações. 
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