
O QUE A BÍBLIA NOS 

ENSINA SOBRE O NATAL? 

Parte 01 – Mateus 2.1-12 



Contexto  

 O lugar de nascimento do Rei 

 Jesus nasceu em Belém. 

 Belém era uma cidade muito pequena, a uns dez 
quilômetros ao sul de Jerusalém. Na antiguidade ela era 
chamada Efrata. (Mq 5.2). A palavra Belém significa Casa 
do Pão.  

 Belém tinha uma longa história. Foi ali onde Jacó tinha 
enterrado Raquel, colocando um pilar junto à tumba, como 
aviso (Gênesis 48:7, 35:20). Ali viveu Rute depois de haver-
se casado com Boaz (Rute 2:1); desde Belém se podia ver 
Moabe, sua terra natal, ao outro lado do vale do Jordão. 
Mas sobretudo, Belém era o lugar natal e a cidade de Davi 
(1 Samuel 16:1, 17:12, 20:6). 



Contexto  

 O lugar de nascimento do Rei 

 Jesus nasceu em Belém. 

Quando o Senhor da Glória veio à Terra, nasceu em 

um lugar onde os homens alojavam animais.  

 manjedoura 

 substantivo feminino 

 tabuleiro em que se deposita comida para vacas, 

cavalos etc. em estábulos. 

 



Aprendendo algumas lições com os Sábios! 

 A primeira lição que aprendemos com os Sábios 
(Magos) é que Mateus nos deixa claro que Jesus 
veio tanto para Judeus como para Gentios! (2.1). 

 Você consegue perceber a soberania de Deus 
nestes dois versos? Tudo estava sob o controle de 
Deus. A cidade, estava preparada! Será que a 
visita de apenas 3 magos alardearia toda uma 
cidade e o Rei herodes?  

 Onde está o recém-nascido? Os Magos sabiam o 
que queriam. Queriam Jesus! A pergunta é o que as 
pessoas querem no Natal? (v.2).  



Aprendendo algumas lições com os Sábios! 

  Na noite natalina eles queriam “Adorar” Jesus. 

(v.2, 10 e 11).  

 “Palavra Natal” - adjetivo de dois gêneros 

 1.relativo a nascimento; natalício. 

 2.onde ocorreu o nascimento (de alguém ou de 

algo); natalício. - "terra n.“ 

 

 

 



Aprendendo algumas lições com os Sábios! 

 Também aprendemos com a história dos Magos que 
festejam sobre o Natal, na realidade tem outras 
intenções! Era o caso de Herodes (v.7 e 8).  

 Na realidade, Herodes tinha um outro plano (v.16). 

 “Depois de ouvirem o Rei, seguiram seu caminho” – 
(9). Essa frase mostra muito bem que os Magos 
sabiam o que queriam! Quantas pessoas não tem a 
menor noção sobre o sentido do Natal?  

 (v.11) – quando viram o menino, prostraram-se e o 
adoraram! Ninguém tem o mesmo Natal depois que 
encontra Jesus!    

 

 



Aprendendo algumas lições com os Sábios! 

 Outra lição importante com os Sábios (Magos) é à 

respeito da Generosidade na Adoração! (11b).  

 E a última lição que aprendemos com os Sábios na 

noite Natalina é sobre a obediência (12).  

 

 

 



Aprendendo algumas lições com os Sábios! 

 Conclusão -   

Jesus – “Ela dará a luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, 

porque ele salvará o seu povo dos seus pecados” (Mateus 1.21) 

 

Ele podia segurar o Universo na palma da mão, mas 

abdicou disso para flutuar no ventre de uma 

Virgem. (Max Lucado).   

 

 

 


