
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mateus 2:1-2 
1 Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram 
uns magos do Oriente a Jerusalém. 2 E perguntavam: Onde está o recém-nascido 
Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. 
 
MAGOS / μαγος – Palavra de origem estrangeira 1) um mago 1a) o nome dado pelos babilônicos 
(caldeus), Medos, Persas, e outros, a homens sábios, mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, 
videntes, intérpretes de sonhos, áugures, adivinhadores, feiticeiros etc. 1b) os sábios orientais 
(astrólogos) que, tendo descoberto pelo surgimento de uma notável estrela que o Messias tinha 
nascido, vieram a Jerusalém para adorá-lo.  

 
ESTRELA DO ORIENTE – ανατολη Anatole 
Vários astrônomos relatam a ocorrência de conjunções ou eclipses importantes ocorridas nos 
primeiros anos da Era Cristã. Alguma delas pode estar associada à estrela que é mencionada pelo 
Evangelho de Mateus, seguida pelos reis desde o oriente. Homens que estudavam as constelações 
descobriram que algo extraordinário estava acontecendo com uma estrela e a seguiram até Belém, 
encontrando Jesus em sua manjedoura. 

 
Enquanto Mateus relata a chegada sobrenatural dos “magos” seguindo a estrela, Lucas relata o 
que aconteceu no campo com os pastores. Se havia pastores com seus rebanhos no campo, não 
havia neve nem o frio de dezembro em Belém. Apesar da data do nascimento de Jesus não ser 
dezembro, mas, provavelmente o tempo da Festa de Tabernáculos, celebramos no final de ano 
a história da chegada do Salvador! Isso é de elevadíssima importância. Foi um acontecimento 
celestial, cercado de sinais miraculosos. A Bíblia chama este acontecimento de “dispensação da 
plenitude dos tempos - Efésios 1:10”. 
 
O anjo apareceu aos pastores e disse: 
 

Lucas 2:12 
12 E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada 
em manjedoura. 
 

APRENDEMOS COM JESUS 
 

• Vida de milagres, sinais sobrenaturais. 
• Vida de simplicidade, no tempo certo, cheia de propósito! 
• Vida de cumprimentos. Todos os planos de Deus se cumprirão, e, para isso, Deus 

moverá céus e terra! 
 

 

A FESTA 

A HISTÓRIA DE UM PRESÉPIO 
O que realmente aconteceu em Belém. Os pastores, os magos, a manjedoura e 
o Rei dos reis. Os marcos da história que revelam o que aconteceu naquele 
dia e como fomos impactados pela encarnação de Jesus, Deus. 

Qual estrela era aquela. O que a astronomia fala? 

 
 

 
 

 



Lucas 2:13-16 
13 E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a 
Deus e dizendo: 14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a 
quem ele quer bem. 15 E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores 
uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a 
conhecer. 16 Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na 
manjedoura. 

 
4 perguntas a serem respondidas no encontro da Célula. 
 
 

1. Por que Jesus nasceu em uma manjedoura? O que isso significa para você? 
2. Temos optado por uma vida simples ou ainda estamos sendo induzidos pelo sistema 

deste mundo corrompido a uma vida luxuosa, glamourosa, em busca de prazeres, fama 
e riquezas? Somos mesmo semelhantes a Jesus? 

3. Você compreende que a natureza, as estrelas e tudo mais, servem aos propósitos 
perfeitos de Deus? Alguma dúvida sobre o governo do Senhor sobre o universo, sobre 
as datas, acontecimentos etc.? 

4. Os reis sábios vieram do Oriente, os pastores pararam tudo e foram a Jesus; como eu e 
você estamos gerindo nossas agendas e nossa vida em função de Cristo? Vamos celebrar 
“natal” ou vamos proclamar Cristo? 

 
Isaías é um nome bíblico.  
Yeshaʿyah ou יׂשעיהו Yeshaʿyahû 
Significa “O Senhor salvou”. (Isso mesmo, no passado) 
 
Mesmo vivendo Isaías 700 anos antes de Cristo, ele foi o profeta que anunciou a chegada do 
Salvador. Ele se chamava “Ele Salvou”, profetizando com palavras, com a vida e com o próprio 
nome a missão do Cordeiro que viria! 
 

Isaías 9:6-7 
6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os 
seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz; 7 para que se aumente o seu governo, e venha paz 
sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar 
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos 
Exércitos fará isto. 
 
Isaías 60:3 
3 As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que te 
nasceu. 

 
ELE É O CENTRO DA NOSSA VIDA, DO NOSSO CULTO, ELE É A NOSSA ETERNIDADE! 
 

1 Pedro 1:17-21 
17 Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo 
as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa 
peregrinação, 18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata 
ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos 
legaram, 19 mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem 
mácula, o sangue de Cristo, 20 conhecido, com efeito, antes da fundação do 
mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós 21 que, por 
meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu 
glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 
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