
Eis o Rei
“Confirmando Jesus como Rei”

 Mateus 1: 1-17
   Matthew Levi era um cobrador de impostos. Mesmo que ele não extorquisse o
povo como outros cobradores de impostos faziam, ele ainda era muito desprezado
por seu próprio povo, os judeus.

Em Mateus 9: 9 , Mateus se apresentou em sua narrativa do evangelho ao
descrever seu encontro com Jesus.
Ele estava sentado em sua “barraca de pedágio” na estrada que saía de
Cafarnaum quando Jesus passou e o viu.
Mateus não estava orando para que Jesus parasse, pois ele não tinha ouvido
Jesus pregar, nem há qualquer indicação de que ele sabia tudo o que Jesus
havia feito naquele dia para convencer Seus seguidores de que Ele era o
Messias: O Salvador enviado por Deus.
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Mas quando Jesus disse a ele: “Siga-me”, sem qualquer hesitação ou reserva,
Mateus se levantou de sua mesa, deixou sua fortuna e seu futuro futuro e
tornou-se um discípulo devotado de Cristo.

O propósito de Mateus em sua apresentação modesta de si
mesmo não era mostrar o que ele desistiu ou o que ganhou
por seguir Jesus Cristo, mas explicar o poder de Cristo para

transformar um homem de dentro para fora e criar dentro
dele um novo desejo por o Reino de Deus.

Mateus escreveu seu evangelho para provar a seus companheiros judeus,
especialmente aos mais instruídos e ricos, que Jesus era o Rei tão esperado e tão
esperado. Nestes 28 capítulos, Mateus apresenta Jesus como:

O Rei Revelado - Seu nascimento, Sua vida, Seu ministério; até mesmo seus
inimigos revelaram Sua realeza.
O Rei Rejeitado - de Sua concepção à Sua crucificação, a nuvem de rejeição
pairou sobre Ele, assim como ainda faz hoje, 2.000 anos depois.
O Retorno do Rei - dos quatro evangelhos, Mateus fornece os detalhes
intrincados da segunda vinda de Jesus Cristo para validar Jesus como o Rei que
estabelecerá Seu reino na terra por 1.000 anos.

1. A Genealogia de Jesus - Mateus 1: 1-17
Para que Jesus fosse aceito como o Rei que os judeus procuravam, sua
genealogia tinha de ser da linhagem real.

O pedigree de uma pessoa era fundamental para os judeus.
Eles precisavam saber a herança da tribo de uma pessoa, sua família e a casa
de seu pai, principalmente por causa dos problemas com a terra.
José e Maria tiveram que ir a Belém na Judéia para o censo porque José era da
“casa de Davi”.
O apóstolo Paulo, ao defender sua linhagem, disse que era israelita, da
descendência de Abraão e da tribo de Benjamim.
Mateus afirmou que Jesus era o único que poderia declarar ser o herdeiro
legítimo do trono de Davi.

As duas genealogias de Jesus no Novo Testamento.
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Em Lucas, vemos o registro ascendente da árvore genealógica de Jesus,
começando com Ele nascendo de Maria e indo 77 gerações até Adão - a linha
materna .

O objetivo de Lucas era provar a humanidade de Jesus . Embora Jesus
tenha nascido de mãe judia, Ele era, de fato, o Filho de Deus e,
portanto, o Salvador de todos os homens.

Em Mateus, vemos o registro descendente da árvore genealógica de Jesus,
começando com Abraão e descendo por 42 gerações até José - a linha
paterna .

O objetivo de Mateus era provar a realeza ou linhagem real de
Jesus; Sua divindade e, portanto, seu direito de herdar o trono de seu
pai, Davi.



Jeconias, um rei perverso, queimou um rolo da profecia de Jeremias.

• Deus estava tão zangado com ele, Ele não
disse nada de seu

descendência se sentaria no trono de Davi.

• Joseph era da linhagem de Jeconiah.

• No entanto, Deus prometeu a Davi que um
de seus



descendentes reinaria no trono de Seu
reino.

• Jesus nasceu da virgem Maria, que era
da linhagem de Natã, outro filho de

 Davi - portanto, Ele não era o filho
“descendente”

 de José, mas seu filho adotivo.

• Mateus se referiu ao seu evangelho como o
“livro das

 gerações ou genealogia de Jesus Cristo,
 filho de Davi, filho de Abraão”. O Livro -

“biblos” - o registro oficial ou ancestral. Jesus
- “Iesous” - o Equivalente em grego do Antigo

 Testamento, Yeshua, ou “Jeová salva”. O
Cristo - “o ungido” - Jesus foi ungido como

 profeta, sacerdote e rei.

2. A Graça de Deus - Mateus 1: 1-17 - selecionado 
A genealogia de Mateus não apenas revela Jesus como Rei, o Salvador do mundo
enviado por Deus, mas também revela a graça de Deus que O fez enviar Seu Filho
para ser nosso Salvador.

Na escolha de Deus de uma mulher - Maria

Não há dúvida de que Maria foi uma mulher devota de Deus, pura, casta
e respeitosa.
Mas como um ser humano, ela também herdou a natureza pecaminosa
de Adão, assim como qualquer outra pessoa, e ela também precisava
da graça de Deus para ser salva.
Deus a “agraciou” quando a chamou para ser o instrumento pelo qual o
Salvador nasceria, e ela disse: “Que seja comigo!”

Na escolha de Deus de dois homens - Davi e Abraão
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Davi era um adúltero e polígamo - um pai inútil e guerreiro implacável -
suas mãos eram tão sangrentas que Deus não permitiria que ele
construísse um templo.
Abraão era adúltero e mentiroso - ele mentiu sobre sua esposa em duas
ocasiões para salvar sua vida - ele cometeu adultério com Hagar, e
ainda vivemos as consequências desse pecado.
Pela graça de Deus, Ele usou esses dois homens para carregar a
semente do Salvador - Abraão foi o pai da nação que deu à luz o
Messias, e Davi foi o pai da linhagem real da família que daria à luz o
rei.

Na história das três grandes eras -

AS PATRIARCAS: O DECLÍNIO: DA ESCURIDÃO À LUZ:

Abraham David Jeconiah

Isaac Salomão Shealtiel

Jacob Roboão Zorobabel

Judá Abijah Abiud

Perez Como um Eliakim

Hezron Josafá Azor

RAM Joram Zadok

Amminadab Uzias Achim

Nashon Jotham Eliud

Salom Ahaz Eleazar

Boaz Ezequias Matthan

Obede Manassés Jacob

Jesse Amon Joseph

David Josias Jesus Cristo

Mateus disse que houve 42 gerações de Abraão a Cristo.

O número “42” é seis vezes o número sete.



Seis é o número do homem e sete é o número da conclusão ou
perfeição.
Mateus começou sua genealogia com Abraão, que recebeu a promessa
e uma aliança de Deus.
Se contarmos 42 gerações de Abraão - ou seja, 7 × 6, chegamos
ao homem perfeito (7) (6), que é Jesus Cristo.

Na escolha de Deus de quatro mulheres que eram rejeitadas - Mateus disse que
havia 42 gerações de Abraão a Cristo.

Tamar - Gênesis 38: 6-30 - uma viúva que queria tanto um filho que se
disfarçou de prostituta e seduziu seu próprio sogro a fazer sexo com
ela. Dessa relação incestuosa nasceram gêmeos, por meio da qual
conquistamos nossa próxima mulher rejeitada, que era pior do que
Tamar.
Raabe - Josué 2: 1-24 - uma prostituta que vivia em Jericó e escondeu
os espias que foram enviados para verificar a terra, e por causa disso,
os israelitas pouparam a vida dela quando conquistaram Jericó. Mais
tarde, ela se tornou esposa de Salmon e mãe de Boaz .
Ruth - Ruth 1-4 - uma estrangeira da terra de Moabe que se casou com
um homem judeu que então morreu. Sua sogra, Noemi, também viveu
em Moabe até a morte de seu marido, e ela decidiu retornar a Israel
para sua própria família. Rute amava tanto Noemi que arriscou sua vida
para retornar a Israel com ela. Embora ela sempre tenha sido uma
rejeitada, Deus providenciou para que ela se casasse com Boaz, e
dessa relação surgiu Obede, o avô de Davi, o Rei, o dono do lugar onde
hoje está localizado o Monte do Templo.
Bate-Seba - 2 Samuel 11: 1-27 - esposa de Urias, o hitita; um soldado
do exército de Davi que teve um caso de adultério com o Rei
Davi. Como não puderam encobrir sua gravidez, Davi providenciou para
que Urias fosse morto em batalha. Ele tomou Bate-Seba para ser sua
esposa, mas Deus também tirou a vida de seu primeiro filho, e a guerra
nunca deixou o reino de Davi. Mais tarde, Bate-Seba deu à luz Salomão,
que continuou a linhagem e a linhagem real do Messias até Jesus - o
Filho de Deus, nascido de Maria, para se tornar o Salvador dos
pecadores - como essas quatro mulheres - e como nós!
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