
40 - Em preparação

“Diz o Senhor: Porei as minhas leis no seu entendimento 
e em seu coração as escreverei; e eu lhes serei porDeus

e eles me serão por povo.”

Paulo. (Hebreus, 8:10)

Traduziremos o Evangelho
Em todas as línguas,

Em todas as culturas,
Exaltando lhe a grandeza,
Destacando lhe a sublimidade,
Semeando lhe a poesia,
Comentando lhe a verdade,
Interpretando lhe as lições,
Impondo nos ao raciocínio,



Nos refolhos da mente,
Nos recessos do peito,
Através das palavras e das ações.
Dos princípios e ideais,
Das aspirações e das esperanças,
Dos gestos e pensamentos.
Porque, em verdade,

Aprimorando o coração
E reformando a inteligência,
Renovando leis,
Aperfeiçoando costumes
E aclarando caminhos...
Mas, virá o momento
Em que a Boa Nova deve ser impressa, em nós mesmos,
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Item 40

Se o Céu nos permite espalhar lhe a Divina Mensagem no mundo,

Um dia, exigirá nos convertamos Em traduções vivas do Evangelho 
na Terra.



O Evangelho 
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TEMA 4 O EVANGELHO DE MATEUS:

O NASCIMENTO DE JESUS E A 
VISITA DOS ASTRÓLOGOS PERSAS

(Mt., 2:1-12)



Prece



Prece

• Belém 

• Herodes 

• A visita dos magos do oriente 

• A estrela que guia os magos 

• Os presentes dos astrólogos persas a Jesus 

• O Nascimento de Jesus é previsto pelo profeta Miqueias 

• A revolução cristã

• A Interpretação Espírita do nascimento de Jesus. 



Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes,
eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém,

Perguntando: “Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com
efeito, vimos a sua estrela no céu surgir e viemos homenageá-lo”.

Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a
Jerusalém.

E, convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo,
procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo.

“E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs
de Judá; pois de ti sairá um chefe que apascentará Israel, o meu
povo.”

Eles responderam: “Em Belém da Judeia; pois é isto que escreveu o 
profeta: 



Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou 
certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha 
aparecido .

E enviando-os a Belém disse-lhes: “Ide e procurai obter
informações exatas a respeito do menino e, ao encontrá-lo, avisai-
me, para que também eu vá homenageá-lo”.

A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que
tinham visto no céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o
lugar onde se encontrava o menino.

Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. 

Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e,
prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres
e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra.



Avisados em sonho que não voltassem a Herodes,
regressaram por outro caminho para a sua região.

( MT., 2: 1-12)



4.1.1 Belém

“1 Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia [...].” (Mt 2:1).



JOSÉ E MARIA DIRIGEN-SE 
A  BELÉM DA JUDÉIA

POR QUE?



Trajeto percorrido entre Nazaré e Belém



Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia[...]

Mateus 2:1

E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à 
cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi) 

Lucas 2:4

Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia[...]

Mateus 2:1



4.1.1 Belém

O nome Belém

[...] significa casa do pão, o que indica a fertilidade da região. 

A cidade ficava localizada a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. 

Em Gênesis (35:16,19 e 48:7) é chamada Efrata. 

Era chamada Belém de Judá ou Belém Efrata para não ser confundida com 
outra  Belém, localizada no território de Zebulon (Js 19:15), que ficava a 
onze quilômetros de Nazaré, a noroeste.

CHAMPLIN, Russel Norman. O novo testamento interpretado versículo por versículo: 
Mateus/Marcos. Nova edição revisada. São Paulo; Hagnos, 2014, v1,p.271.
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Cidade dos antepassados de Davi, foi destruída pelos romanos no século 
II depois do Cristo, durante o reinado do imperador Adriano (Publius
Aelius Hadrianus, 76–138 d.C.). 

O local exato do nascimento de Jesus se perdeu com a destruição da 
cidade, ainda que Helena, a esposa de Constantino, tenha erguido a 
Igreja da Natividade no local em que, supostamente, se encontrava a 
estrebaria e a manjedoura. 

Mas os estudiosos têm dúvidas a respeito. 



... Constantino ou Constantino I, também conhecido como Constantino

Magno ou Constantino, o Grande (em latim: Flavius Valerius Constantinus,

272–337) foi um imperador romano, que governou o Império Romano no

Oriente, em Bizâncio, cidade que ficou conhecida como Nova Roma, mais

tarde denominada Constantinopla e, hoje, Istambul.



Nos dias atuais, Belém é um centro de peregrinação, com suas construções 
em altas paredes de pedra, intricadas ruas estreitas, exibindo arcadas em 
seus trajetos.

Sempre pequenina, desde os tempos bíblicos, compondo notável contraste 
com as majestosas colinas do deserto da Judeia, a cidade está dominada 
por edifícios conventuais da Basílica da Natividade, construída no século 
VI. A basílica foi assentada sobre os vestígios de uma igreja mais antiga, 
levantada em 330 por Constantino [atendendo ao desejo da sua esposa], o 
imperador romano, e considerado por tradição o local em que nasceu 
Jesus.

CALDEIRA, Wesley. Da manjedoura a Emaús. 1. imp, Brasília: FEB,2014, cap.6



Igreja da Natividade/ porta de entrada/local nascimento de Jesus

Igreja da Natividade

Porta de entrada

Gruta da 
Natividade



✓ Édito de Cesar Augusto, ordenando o recenseamento de todo o 
mundo habitado;

✓ José seguiu um costume judaico: inscrever-se na aldeia de onde 
provinha sua casa;

✓ Jose cumpria  um decreto do Altíssimo, que determinava que o 
Messias deveria nascer na inexpressiva Belém. 



• Herodes 

─ Tendo Jesus nascido em Belém da 
Judeia, no tempo do rei Herodes....

(Mt., 2:1) 



Herodes, o Grande, rei dos judeus, 40-4 a.C., nasceu em 73 a.C.
Seu pai, Antipattre, um judeu de ascendência Idumeia, atingiu
posição de grande influência na Judeia depois da conquista
romana, e foi nomeado procurador da Judeia por Júlio César, em
47 a.C. Por sua vez, ele nomeou seu filho, Herodes, como prefeito
militar da Galileia, e Herodes demonstrou suas qualidades pelo
vigor com que suprimiu bandos armados naquela região; o
governador romano da Síria ficou tão impressionado com sua
energia que o tornou prefeito militar da Coele-Síria [...]



“Herodes subiu ao trono da Judeia por volta 
de 37 a.C., com um ato típico de oportunismo 
político.

Herodes passou para a história como pessoa
portadora de personalidade violenta,
regada a ódio, “[...] que ordenara a morte
dos próprios filhos, com o fito de proteger
a sua hegemonia. Muitos atos de violência e
ódio assinalaram a sua carreira, inclusive o
assassinato de sua esposa favorita,
Mariamne. Seu mais notável [e violento]
memorial foi a bárbara matança dos
inocentes de Belém .



Quer Herodes se considerasse guardião do povo judaico
no mundo pagão, quer tenha sido apenas um tirano
oportunista, o resultado de sua política foi o
estabelecimento de um forte esquema de repressão. Não
apenas condenou a todos sobre que recaia a menor
suspeita de traição, inclusive sua própria esposa, como
também prometeu expurgos indiscriminados. Seus espiões
e a polícia secreta encontravam-se em todos os lugares.
Há até histórias apócrifas em que ele aparece
caminhando disfarçado pelas ruas, perguntando a seus
súditos o que pensavam a seu respeito



...no tempo do rei Herodes., o que exprime que
os fatos a nós ocultamente ensinados se
passaram durante a permanência do Eu no
arcabouço de carne. Herodes representa o
domínio (é o rei.) da matéria: é o materialismo
egoísta e interesseiro , que só visa ao ganho e
se preocupa com a realidade menor e
transitória, isto é, pelo que cai sob os sentidos
físicos. Trata-se do homem que tem alma, mas
não tem espirito. (Judas, 19), e que busca
apenas posições sociais, riquezas, prazeres e
domínio...

SABEDORIAS DO EVAGELHO
Vol. 1
Pastorinho



Herodes morreria, em Jericó, na primavera de 4 a.C., de 
hidropisia, gangrena, e uma enfermidade aviltante, aos 70 
anos de idade. [...]”.



Como entender Herrodes à luz da dotrina Espirita ?



• A visita dos magos do oriente 

─ Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei
Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém,
Perguntando: “Onde está o rei dos judeus recém-nascido?

(Mt., 2:1-2) 



Astrólogos ?

Sábios ?

Eruditos ?

Matematicos ?

Alquimia da religião ?

Estudiosos das estrellas ?

Eles eran 12 
( pelas tribus de Israel ) ?

7 ? 

2? ( pelos mosaicos )
Reis ?



Era uma vez quatro Reis Magos ….

Ele voltou seu olhar para o moribundo e, em tom
de súplica, disse:
- Me perdoe. Cheguei tarde demais.
Mas da cruz uma voz foi ouvida dizendo a ele:
- Hoje você estará comigo no paraíso.



Estudiosos espíritas apresentam o entendimento
similar ao apontado por outros pesquisadores:
“Os magos eram sacerdotes.
Na antiga Pérsia formavam uma corporação que se
ocupava do culto religioso e do cultivo da ciência,
principalmente da astronomia. O verdadeiro
significado da palavra mago é sábio. Eram
respeitadíssimos pelo povo e dividiam-se em várias
classes, cada uma das quais tinha privilégios e
deveres distintos. Levavam uma vida austera,
vestiam-se com extrema simplicidade e não comiam
carne.



Obrigado!!
Até o próximo encontro !


