
Os Reis Magos

História:

Os reis Magos têm mais de 1000 anos e têm sofrido algumas

transformações ao longo destes séculos. Por exemplo, os Reis Magos

nem sempre foram três, e Baltasar não era negro até ao século XIV. O

Novo Testamento não especifica os seus nomes nem o seu número. Tudo

isto faz parte da tradição posterior.

Supõe-se que eram sábios, porque, na idade Média, o termo

“mago” era sinónimo de “sábio”, e esta sabedoria está manifesta no

Auto ou Representação dos Reis Magos, um pequeno texto teatral do

século XII. Estudavam o céu e conheciam as estrelas, por isso se

surpreenderam ao encontrar uma nova estrela e decidiram segui-la. Os

Reis Magos foram transformados pela tradição em Reis do Oriente, e

supõe-se que é de lá que vêm todos os anos para nos visitar no dia 6 de

Janeiro. Com o tempo, adotou-se o costume de celebrar a epifania nesta

altura, e é por isso que em Espanha (e noutros países de língua

hispânica), por exemplo, os presentes de Natal são distribuídos a 6 de

janeiro e não de 24 para 25, ou a 25 de dezembro.

Como são os Reis Magos?

No século XIV, um beneditino, doutor da igreja, descreveu os Reis

Magos num manuscrito:

• Belchior – um velho rei de cabelos e barbas brancas. O seu

presente para Jesus é ouro, que representa a sua natureza real.



• Gaspar – um rei jovem e robusto. O seu presente é incenso, que

representa a natureza divina de Jesus.

• Baltasar – um rei negro, de barba cerrada, de meia-idade. O seu

presente é mirra, que representa o sofrimento e morte futura.

Identificou-os como representantes das partes do mundo

conhecidas naquela época, Europa, Oriente e África. E assinalou, ainda,

que representavam as três idades do homem.

Belchior teria partido de Ur, terra dos Caldeus; Gaspar, de

perto do Mar Cáspio; Baltasar seria mouro, vindo do Golfo Pérsico.

Quanto ao número de magos, como curiosidade, referimos que noutras

terras podem ser dois, quatro e, até, doze. In: Revista “Educadores de

Infância nº76” – História de Personagens.
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