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Kenny Jams (Executive Staff)

Harmonização e prece

http://drive.google.com/file/d/1ictF4FHXFWGw-tA_Tk_MvLvQohVe3Rjc/view


APRESENTAÇÃO DA TESE

CONHECER



Qual a relação dessa passagem 

com o tempo presente?
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TEMA 5 – A FUGA PARA O EGITO E A MATANÇA DOS INOCENTES 
(MT 2:13-18)
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13 Após a sua partida [dos magos], eis que o Anjo do

Senhor se manifestou em sonhos a José e lhe disse:

“Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito.

Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o

menino para o matar”. 14 Ele levantou-se, tomou o menino

e sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito. 15 Ali

ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que

dissera o Senhor por meio do profeta: “Do Egito chamei o

meu filho”. 16 Então Herodes, percebendo que fora

enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar,

em Belém e em todo seu território, todos os meninos de dois

anos para baixo, conforme o tempo de que havia se

certificado com os magos. 17 Então cumpriu-se o que fora

dito pelo profeta Jeremias: 18 “Ouviu-se uma voz em Ramá,

choro e grande lamentação: Raquel chora os seus filhos; e

não quer consolação, porque eles já não existem”

Mt 2: 13-18Conhecer



Egito inclua a Península do Sinai, a porção mais próxima não era distante de Belém
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Mateus 2:15

“Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o

que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei

o meu filho”.

Oseias 11:1 (baseado em êxodo 4:21-23)

Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito chamei a

meu filho.

Êxodo 4:21-23

E disse o Senhor a Moisés: Quando retornares ao Egito,

atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que

pus na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que

não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o

Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho

dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva; mas tu

recusaste deixá-lo ir; eis que eu matarei a teu filho, o teu

primogênito.

SOBRE A PROFECIA:Conhecer

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/4/23+
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/4.10-16?lang=por#note21a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/4.10-16?lang=por#note21b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/4.10-16?lang=por#note21c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/4.10-16?lang=por#note21d
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/4.10-16?lang=por#note22a
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Mateus 2:17-18

“Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias:

Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação:

Raquel chora os seus filhos; e não quer consolação, porque

eles já não existem”

Jeremias 31:15

Assim diz o Senhor: "Ouve-se uma voz em Ramá,

lamentação e amargo choro; é Raquel, que chora por seus

filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não

existem".

Ramah - local ou locais

Raquel - avó de Efrain, Manassés e Benjamim, filhos de

José do Egito, cujos membros da tribo foram mortos ou

exilados pelos assírios, e por eles Raquel chora. O túmulo

de Raquel estaria localizado em Belém (Gn 35:19s).

SOBRE A PROFECIA:Conhecer



DISCUSSÃO DA TESE

CONHECER / MEDITAR
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13 Após a sua partida [dos magos], eis que o Anjo do

Senhor se manifestou em sonhos a José e lhe disse:

“Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito.

Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o

menino para o matar”. 14 Ele levantou-se, tomou o menino

e sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito. 15 Ali

ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que

dissera o Senhor por meio do profeta: “Do Egito chamei o

meu filho”. 16 Então Herodes, percebendo que fora

enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar,

em Belém e em todo seu território, todos os meninos de dois

anos para baixo, conforme o tempo de que havia se

certificado com os magos. 17 Então cumpriu-se o que fora

dito pelo profeta Jeremias: 18 “Ouviu-se uma voz em Ramá,

choro e grande lamentação: Raquel chora os seus filhos; e

não quer consolação, porque eles já não existem”

Mt 2: 13-18Meditar

O que você lê aqui?

Que te diz essa passagem do Evangelho?



Alguns destaques:

Celestial proteção dada a Jesus e aos seus pais;

O aviso que o anjo faz a José sobre os perigos 

que corriam;

A crueldade de Herodes, ordenando a morte das 

crianças.



MEDIUNIDADE ONÍRICA DE JOSÉ

Que lições recebemos com esse fato?                              
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A matança dos inocentes

“ Então Herodes, percebendo que 

fora enganado pelos magos, ficou 

enfurecido e mandou matar, em 

Belém e em todo o seu território, 

todos os meninos de dois anos 

para baixo, conforme o tempo de 

que havia se certificado com os 

magos.” Mt 2:13-18

Por que Herodes queria matar Jesus?



“As criancinhas mortas , eram não só de 

Belém, mas também das aldeias vizinhas, 

pois Herodes quis ter a certeza de que o filho 

de Maria não escapasse. O número de 

crianças mortas provavelmente não foi 

grande, pois Belém era uma aldeia pequena. 

(A.T.Robertson calcula que houve mais ou 

menos quinze a vinte crianças mortas). 

(Champlim, Russel Norman. O Novo 

Testamento interpretado versículo por 

versículo, p.278)

O que nos diz o Espiritismo sobre 
esse fato?



SÍNTESE

SENTIR
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Observamos o amparo espiritual, o esforço
para que recebêssemos a Boa Nova, os
comprometimentos que se arrastam por
reencarnações pelo poder temporal e vícios
morais.

Quanto o poder temporal tem significado para 
mim?
https://www.youtube.com/watch?v=28PN3ke3x
7U

https://www.youtube.com/watch?v=28PN3ke3x7U


CONCLUSÃO

VIVER



Kenny Jams (Executive Staff)

Viver

“...o Mestre não exige que os homens se façam
heróis ou santos de um dia para o outro. Não
pede que os seguidores pratiquem milagres,
nem lhes reclama o impossível.
Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos
campos mais simples do sentimento, à luta
vulgar e às expectativas de cada dia.”
Emmanuel - Livro Roteiro - F. C. Xavier

O que Jesus te disse hoje?




