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O dia de Reis
celebra-se a 6 de Janeiro, partindo-se do princípio que foi neste dia que
os Reis Magos chegaram finalmente junto do
Menino
Jesus.
Em
alguns países é no dia 6
que se entregam os presentes.
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Os
Reis
Magos são personagens que vieram do Médio
Oriente, guiados
por uma estrela,
para
adorar
o
Deus Menino, em
Belém.
Ao chegarem ao seu destino, os Reis
Magos deram como presentes ao
Menino Jesus:
Ouro (oferecido por Belchior) que
representa a Sua nobreza;
Incenso (oferecido por Gaspar) que
representa a divindade de Jesus;
Mirra (oferecido por Baltasar) que
representa o sofrimento que Cristo
enfrentaria na Terra, enquanto salvador da Humanidade, pois trata-se de
uma erva amarga; também simboliza
Jesus enquanto homem.
Não há evidências históricas da existência dos Reis Magos. Eles são
mencionados apenas no Evangelho
de S. Marcos e o evangelista não
especifica quantos são, nem afirma
que sejam Reis, presume-se que
eram mais do que um porque a citação está no plural.

Diversos
estudiosos
vêem os Reis Magos criados
por S. Mateus para simbolizar o
reconhecimento de Jesus por
todos os povos. A tradição vingou e permanece viva, mas foi
apenas no século III que
eles receberam o título
de reis – possivelmente
como uma maneira de
confirmar a profecia contida no salmo 72:
«Todos os reis cairão
diante d’Ele.»
A designação «Mago»
era dada, entre os Orientais, à
classe dos sábios e dos eruditos, contudo esta palavra também era usada para designar
os astrólogos. Isto fez com que,
inicialmente, se pensasse que
estes magos eram sábios
astrólogos, membros da classe
sacerdotal de alguns povos
orientais, como os caldeus, os
persas e os medos. Posteriormente, a Igreja atribuiu-lhes o
apelido de «Reis», em virtude
da aplicação liberal que se lhes
fez do Salmo.

Quanto
ao
número e nomes dos
Reis Magos são tudo
suposições sem base
histórica, aliás, algumas pinturas dos primeiros séculos mostram 2, 4 e até mesmo
12 Reis Magos adorando Jesus. Foi
uma tradição posterior aos Evangelhos
que lhes deu o nome de Baltasar, Gaspar e Belchior (ou Melchior), tendo-se
também atribuído características próprias.
Para além desta simbologia,
pela cultura cristã, os Reis Magos simbolizam que os poderosos e abastados
devem curvar-se perante os humildes,
despojando-se dos seus bens e colocando-os aos pés dos demais seres
humanos, ou seja, devem partilhar a
sua fortuna com os mais pobres.
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