
Leitura do Antigo Testamento - Salmo 1: 1-6 - Leitura do Novo
Testamento - 2 Timóteo 3: 1-17

Eis o Rei
 “O Rei é Adorado”

 Mateus 2: 1-23
   O objetivo de Mateus era provar aos judeus que Jesus era o Rei que Deus prometeu a Israel - Ele
era o Messias.

No capítulo 1, Mateus mostrou como Jesus cumpriu a promessa de Deus por ser da linhagem
“real” de Abraão e Davi, concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma menina virgem, assim
como os profetas haviam dito.
No capítulo 2, Mateus mostrou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento
a respeito de quatro locais e eventos específicos de Seu nascimento.

No Capítulo 2, Mateus mostrou como o nascimento de Jesus foi reconhecido pelos líderes
religiosos persas, que decidiram encontrar esse Rei recém-nascido, e quando o fizeram, eles O
adoraram e Lhe deram presentes adequados para a realeza.

Em vez de nascer do casamento com uma camponesa de Nazaré, Mateus provou que a concepção
milagrosa de Jesus foi pelo Espírito Santo para uma menina virgem, como os profetas do Antigo
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Testamento disseram que o Messias seria.

Embora essa fosse a evidência essencial de que Jesus era o Messias, Ele também provou ser o
Messias ao manifestar a própria natureza de Deus entre eles, em Sua vida, Seu ministério, Sua
morte e ressurreição.
Depois de três anos estando com Ele, Mateus concluiu: Jesus era Deus em carne, habitando
entre os homens.

Mateus registrou quatro profecias, identificando os locais específicos de eventos relativos ao
nascimento do Messias que foram cumpridos no nascimento e na infância de Jesus.

1. O local de seu nascimento - Mateus 2: 1 - “Quando Jesus
nasceu em Belém - homens sábios [vieram] do Oriente para
Jerusalém”.
A Escritura não diz:

Havia três homens sábios - caravanas árabes incluíam 12 homens, com um destacamento de
pelo menos 100 soldados bem treinados.

Esses homens eram “Reis” - eles eram “fazedores de reis” - homens que conduziam cerimônias
de coroação para novos reis.

Esses homens montavam “camelos” - eles montavam cavalos árabes e vendiam cavalos árabes
para ganhar dinheiro.

Eles seguiram uma “estrela” da Pérsia até Belém - eles viram a estrela no Oriente (Pérsia) e já
sabiam que o Rei de Israel seria encontrado em Jerusalém.

Esses homens se curvaram diante do menino Jesus na manjedoura em Belém - a viagem de
1.400 quilômetros da Pérsia a Israel poderia ter durado mais de um ano - certamente não na
mesma noite ...

O brilhou estrela sobre Belém - Jesus foi circuncidado no templo em Jerusalém, no 8 
º
 dia, e

Mary realizada seus ritos de purificação no 33 
rd

 Então voltaram para Nazaré, onde os Magos
encontraram o Rei recém-nascido, e adoraram.

A Escritura diz:

“Magos” eram habilidosos em astronomia e astrologia e serviram como conselheiros para o Rei
da Babilônia - eles provavelmente seriam chamados de “magos” hoje.

Daniel influenciado por Daniel - ele os ensinou sobre a promessa de Deus de enviar a Israel um
“novo rei” para destruir seus inimigos e restabelecer sua glória. Eles estavam esperando por ele.

Esses homens vieram para Jerusalém - mas foram encaminhados para Belém depois que os
sacerdotes de Herodes descobriram as profecias do Antigo Testamento que diziam que o novo
rei nasceria em Belém .
Seiscentos anos antes de Jesus nascer, Deus disse por meio do profeta Miquéias - um líder
nasceria em Belém que seria o governante de Israel .

Belém era conhecida como a “Cidade de Davi”, que significa “Casa do Pão” - um nome
apropriado para o local onde o Pão da Vida nasceu. João 6:35
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Quando a comitiva deixou Jerusalém, a Glória de Deus da Shechiná os redirecionou para:

“Nazaré” - não Belém

“Uma casa” - não um estábulo ou celeiro

“Uma criança” - não um bebê

2. Seu Êxodo para o Egito - Mateus 2: 14-15 - “Ele tomou o
menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e ali ficou até a morte
de Herodes, para que o que foi falado pelo Senhor por meio do
profeta pode ser cumprido, do Egito chamei meu filho. ”

Em Oséias 11: 1 , Deus falou por meio do profeta, dizendo: “Do Egito chamei Meu filho.”

O que Oséias escreveu se referia a Deus chamando Israel para fora de sua escravidão no Egito
e libertando-os através do deserto e na Terra Prometida.
Embora Israel tenha se voltado contra Deus e adorado outros deuses, Deus não abandonou
Israel, mas prometeu enviar-lhes um Libertador para restaurá-los a Ele.

Deus chamou Oséias para ilustrar Seu coração por Israel ao:

Casar-se com uma mulher (Gomer) que se afastaria dele e se entregaria a outros
homens, e até mesmo teria filhos com esses homens.

Continuando a prover para suas necessidades físicas, embora ela continuasse a ser
infiel a ele.
Dando tudo o que tinha para comprar sua liberdade da prostituição e restaurá-la como
sua esposa.

Oséias escreveu: Deus chamou Israel de “seu filho primogênito” do Egito, mas eles haviam
voltado para outros deuses.

Mateus viu: Deus chamou “Seu Filho unigênito” do Egito - um sinal que provou que Ele era o
Messias.

3. Sua fuga de Rama - Mateus 2: 16-18 - “Então Herodes enviou,
e matou todos os filhos que estavam em Belém, de dois anos ou
menos.”
No Dia de Jeremias:

Rama era uma pequena vila ao norte de Jerusalém onde o povo judeu era processado - aqueles
que podiam trabalhar ou eram educados eram levados cativos; aqueles que não podiam
trabalhar ou não foram educados foram mortos - era um lugar de grande choro.

Tendo dado à luz os líderes do Reino do Norte e do Sul, Rachel foi chamada de “mãe de Israel”
- ela nunca parou de chorar pela perda de seus filhos.

No Dia de Jesus:
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Rama é uma pequena aldeia uma milha ao norte de Belém - é o local da “Tumba de Raquel” e é
dedicada às mães que perderam seus filhos por causa do terror de Herodes quando Jesus
nasceu.

Seiscentos anos antes do nascimento de Cristo - Jeremias usou um evento do Velho
Testamento que aconteceu em seus dias para descrever um evento que aconteceria nos dias de
Jesus, para provar que Jesus era o Messias, o Salvador enviado por Deus.

Cerca de 20 meninos foram mortos naquela noite em Belém e arredores enquanto Herodes
tentava erradicar essa ameaça ao seu reino.

4. Sua Vida em Nazaré - Mateus 2: 20-23 - “Quando Herodes
estava morto, [José] levantou-se e tomou o menino e sua mãe, e
veio para a terra de Israel ... e habitou numa cidade chamada
Nazaré: que poderia ser cumprido o que foi falado pelos
profetas, Ele será chamado de Nazareno. ”

Não há nenhum versículo "específico" no Antigo Testamento que diga que Jesus seria criado em
Nazaré, mas Mateus teve acesso a outros escritos que não foram canonizados em nossas
Escrituras, ou talvez a tradução das línguas não dissesse "Nazaré", como pequenas cidades não
estavam nos mapas na época dos profetas.

O rei Herodes morreu aos 69 anos, não muito depois de José, Maria e Jesus terem fugido para
o Egito.
Os historiadores dizem que a morte de Herodes foi longa e agonizante, como se Deus estivesse
extraindo um momento da vida de Herodes para cada vida que ele havia tirado, e essa morte foi
na casa dos milhares.

Herodes foi apenas um dos muitos homens que tentaram matar Jesus Cristo ou pelo menos
remover Sua verdade da mente dos homens.
Seus ossos se transformaram em cinzas e seus corpos em pó, mas Jesus está vivo e retornará
como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores para governar a terra.

Quando o rei Herodes morreu, Gabriel disse a José que era hora de trazer sua família de volta
para a Galiléia e para sua casa em Nazaré.

Isso é tudo o que sabemos sobre Jesus até que Ele foi ao Templo com Seus pais aos 12 anos e
confundiu os chefes dos sacerdotes com Sua sabedoria teológica. Então, 18 anos depois, Ele
começou Seu ministério terreno aos 30 anos de idade ao ser batizado por João no rio Jordão.

“ E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e na graça de Deus e
dos homens.”

 Lucas 2:52
Qual é o seu conceito de Cristo?

O cartão de Natal Cristo - o que Cristo fez por você e o que Ele pode fazer e fará por
você? Quanto do seu “Natal” é sobre “Cristo”, o bebê na manjedoura que se tornou nosso
Salvador e que em breve voltará para ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores?

O Cristo Messiânico - o que Cristo nos chamou para fazer para segui-Lo; para tomar nossa cruz
diariamente e se render ao Seu senhorio. Quando você vai perceber que o chamado para
“seguir a Cristo” é “venha e morra?”
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Qual resposta descreve melhor sua resposta a Jesus?

A resposta de Herodes - ódio, hostilidade - ele percebeu Jesus como uma ameaça à sua
liberdade e ao seu reino. Você vê o recebimento de Cristo como uma ameaça à sua liberdade?
Principais sacerdotes e escribas - indiferentes, ambivalentes - eles sabiam o que as Escrituras
diziam, mas esse conhecimento não fazia diferença em seus corações para com Deus ou em
sua compreensão de Seu plano para a redenção do homem. Você está praticando religião ou
desenvolvendo seu relacionamento com Deus?

Os Magos - fascinados, motivados - não satisfeitos em admirá-Lo à distância - não desanimados
por apóstatas e falsos religiosos - eles avançaram até que abraçaram a Cristo e O adoraram
com presentes adequados para um Rei. Você já reconheceu totalmente o Seu senhorio sobre a
sua vida?

“Aqueles que procuram Jesus o verão: aqueles que o virem
verdadeiramente, o adorarão; aqueles que O adoram dedicarão

suas vidas a Ele, e a Ele consagrarão seu sustento”.
 Charles Haddon Spurgeon


