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Introdução
A passagem de hoje é de Mateus 2: 1-12.
Que Clemente leu para nós.
Deixe-me orar por nós ao começarmos a estudá-lo.

Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, meu Deus, minha 
rocha e meu redentor.
Que as almas de seu povo sejam alimentadas hoje, para que possam mudar de coração, mente e 
comportamento.
Para a glória do seu santo nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Hoje vamos mergulhar nessa história fazendo três perguntas.
Eles serão úteis para aqueles que estão fazendo anotações.
Eles também o ajudarão a entender a Grande Ideia no final.
Então aqui estão eles:
Pergunta 1: O que Herodes viu em Jesus?
Pergunta 2: O que os homens sábios viram em Jesus?
Pergunta 3: O que os magos fizeram?

À medida que fazemos essas perguntas sobre o texto, também fazemos essas perguntas sobre nós 
mesmos.
Estamos aplicando a palavra de Deus em nossas vidas.
Esse tipo de coisa é necessário quando estudamos a Bíblia.
Não estudamos apenas histórias interessantes.
E são interessantes!
Não estudamos apenas histórias verdadeiras.
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E eles são verdadeiros!
Estudamos histórias que vêm de Deus.
Histórias que mudarão a maneira como pensamos, sentimos e agimos.

Agora vamos dar uma olhada em nossa primeira pergunta:
O que Herodes viu em Jesus?
Começo com Herodes porque ele é um exemplo de como é a vida sem Deus.
Aqui está a foto dele.
Alguns estudiosos pensam que a escultura à esquerda é ele, mas não podemos ter 100% de certeza.
A imagem à direita mostra como Herodes foi retratado em um filme sobre o nascimento de Jesus.
É um filme decente, na verdade.
O rosto do ator no filme expressa um bom trabalho em expressar algumas das atitudes de Herodes em 
relação à vida.
Ele era conhecido por duas coisas:
1.  Primeiro, Herodes passou a vida construindo edifícios enormes.
Ele reconstruiu o templo, e era enorme.
Ele reconstruiu o porto de uma grande cidade.
Ele construiu muitas fortalezas.

2.  Em segundo lugar, Herodes era um homem muito violento.
Ele executou sua segunda esposa e três de seus próprios filhos.
E se você continuar lendo em Mateus 2 versículos 16-18, você vai ler que depois que Jesus e sua 
família fugiram para o Egito, Herodes matou todos os meninos em Belém com menos de dois anos de 
idade.

Essa coisa terrível vem depois da nossa história.
Em nossa história, vamos dar uma olhada na primeira resposta de Herodes aos sábios em Mateus 2 
versículo 3.
“Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado.”
Todos ficamos preocupados quando vemos um problema e não sabemos a solução.
Herodes viu Jesus como um problema.
Jesus era um problema porque Jesus era uma ameaça ao poder de Herodes.
Jesus era uma ameaça à vida confortável de Herodes.

Herodes era rei e queria permanecer rei.
É por isso que ele matou sua esposa e três filhos.
Observe que ele tinha tanto poder que até mesmo o povo de Jerusalém ficava preocupado com o fato de
alguém ser rei além de Herodes.
Dizia-se que o povo sempre teve medo de Herodes.
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Mas Herodes nota algo sobre esses homens sábios.
Ele não pode assustá-los.
Veja o que ele diz aos sábios depois de descobrir onde o rei Jesus nascerá.
Isso está em Mateus 2 versículo 8.
“Vá e busque diligentemente pelo menino, e quando você o encontrar, traga-me uma palavra, para que 
eu também possa ir adorá-lo.”

Sabemos que Herodes está mentindo.
Sabemos que Herodes está fingindo ser bom com os sábios para que possa encontrar Jesus e matá-lo 
como fez com seus próprios filhos.
Mas Herodes não pode impedir os planos de Deus.
Em Mateus 2, versículo 12, os sábios são avisados em sonho para não voltarem a Herodes.
É fácil olhar para Herodes e não nos ver nele.
Matar seus próprios filhos para manter seu poder é muito, muito ruim!

Mas, ao mesmo tempo, às vezes vemos Jesus como uma ameaça ao nosso estilo de vida confortável?
Existem coisas em nossas vidas que podemos amar mais do que Jesus?
Veja, Jesus deu tudo por você.
Ele morreu na cruz para que você pudesse ter paz com Deus!
Este é o Evangelho.
Esta é a boa notícia.
Veja o que Jesus diz nesses dois versículos.

Mateus 10: 39b diz:
“Quem perder a vida por minha causa, vai encontrá-lo.”
Jesus está falando aqui sobre a vida eterna.
Se você entregar sua vida a Ele, você encontrará a vida eterna.
Você encontrará alegria e paz com Deus.

Mas Deus ainda é sua autoridade final.
Na verdade, porque Jesus é Deus, ele reivindica a mesma autoridade.
Veja este segundo versículo, em Mateus 10:37.
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais
do que a mim não é digno de mim.”

Alguns de vocês ainda não confiaram em Cristo, e essa verdade os ajudará ao refletir sobre os 
ensinamentos de Jesus.
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Confiar Nele significa verdadeira paz com Deus.
Mas não podemos esquecer que Ele tem autoridade para exigir qualquer coisa de nós.

Portanto, esses versículos nos ajudam a considerar como podemos ser um pouco como o rei Herodes 
nesta história.
Herodes amava seu poder mais do que qualquer coisa.
Agora pense nas coisas que você mais ama em sua vida.
Se Jesus lhe perguntasse, você poderia renunciar a essas coisas?
Seja honesto.
Se você é como eu, existem algumas coisas que seriam impossíveis de entregar sem a ajuda de Deus.
Este é o problema que todos enfrentamos.
Para cada um de nós, Jesus exigirá que abramos mão de tudo o que Ele pedir.
O egoísmo não tem lugar em Seu reino.

Quando você pensa em perder as coisas que mais ama e tem medo de fazer isso, está avançando no 
árduo trabalho de entregar seu coração a Jesus.
O egoísmo é um problema profundamente enraizado em nossos corações.
Para tirá-lo, você precisará permitir que Deus entre lá.
E isso exigirá fé.
Fé que é demonstrada de várias maneiras pelos homens sábios desta história.

Isso nos leva à nossa segunda pergunta.
O que os sábios viram em Jesus?
Embora a história tenha muitas informações sobre Herodes, não sabemos muito sobre esses homens.
Mateus 2, versículo 1, diz que eles são do “oriente”.
Existem muitos tipos diferentes de pessoas que vivem a leste de Belém e Jerusalém!
Eles poderiam ser persas ou babilônios, do que hoje é o Iraque ou o Irã.
Ou eles podem ser árabes.
Muitos árabes viviam a leste do reino de Herodes.
Ou os sábios podem ser de ainda mais a leste, possivelmente ancestrais dos uigures, afegãos, 
paquistaneses.
Eles podem até ser chineses!
Os professores da Bíblia realmente não sabem.
Mas eles concordam em uma coisa.
Esses homens muito provavelmente não eram judeus.

É por isso que Deus os conduz por uma estrela.
Esses homens não tinham a Bíblia.
Se o fizessem, não precisariam falar com Herodes!
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Não, Deus os guiou por meio de sua criação.
Uma estrela que ele criou.

Deus pode falar conosco de maneira semelhante agora.
Não estou dizendo que devemos seguir uma estrela indo para o oeste para o Colorado ou algo assim.
A maneira como Deus conduziu esses sábios foi especial.
Mas Deus pode falar com todos vocês de outras maneiras.
Vou oferecer uma sugestão.

Esta foto é da Via Láctea no céu noturno.
Se você viajar para algum lugar longe das luzes da cidade, poderá ver.
Deus fez cada uma das estrelas daquela foto.
Há mais deles do que você pode contar.
A maioria deles é maior do que o nosso sol.
Quando os vemos, podemos lembrar que o Deus que os fez é o mesmo Deus que conta os cabelos da 
sua cabeça.

Quando eu digo: “Deus conta os cabelos da sua cabeça”, isso vem de Lucas 12: 7.
Isso vem da palavra falada de Deus.
Esta é a Bíblia.
É assim que Deus é mais claramente conhecido.

Vemos como a palavra de Deus entra nesta história quando olhamos como os líderes religiosos de 
Herodes respondem a esta pergunta em Mateus 2, versículo 4: “Onde estava o Cristo para nascer?”
Esses líderes religiosos não olham para as estrelas.
Eles olharam para a revelação de Deus na Bíblia.
Na época, tudo o que eles tinham era o Velho Testamento.

É interessante que eles usaram a palavra “Cristo”.
O que isso significa?
Conhecemos essa palavra principalmente por causa de Jesus Cristo.
É quase como seu sobrenome.
Mas o que realmente significa é “Messias”.
“Cristo” era a forma grega de uma palavra hebraica que soava um pouco como “Messias”.
Aqui está uma lista de algumas traduções diretas.

A maneira mais simples de definir “Messias” é a pessoa escolhida para salvar o povo de Deus.
Na verdade, é mais complicado do que isso.
Compreender o significado desta palavra é algo em que você pode passar a vida inteira.
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Mas vou me concentrar em duas coisas:

(1) O primeiro é a ideia de que o Messias era um rei para liderar o povo de Deus.
Mateus (o autor deste livro) cita um profeta que escreveu 700 anos antes dele e quase 1.700 anos antes 
de nós.
O nome desse profeta é Micah.
Suas palavras estão em Mateus 2 versículo 6.
Você se lembra que vimos essa passagem na semana passada?

Mateus 2: 6.
“Mas tu, ó Belém da terra de Judá, de modo algum estás entre os governantes de Judá; porque de ti virá
um governante que pastoreará o meu povo Israel.”
Um governante é outra maneira de dizer rei.
Portanto, o Messias deveria ser um rei, mas um tipo especial de rei.
Este rei governaria como um pastor.
Na história, não é assim que se costuma falar sobre um rei.

Algumas culturas dizem que o rei deve primeiro ser um grande lutador pessoal.
Ele tem que ser forte o suficiente para derrotar qualquer um que queira ser rei.
Algumas culturas pensam que o rei deve primeiro ser um grande sábio ou erudito.
Quem sabe mais do que qualquer outra pessoa.
Algumas culturas pensam que o rei deve primeiro ser a pessoa mais rica.
Dessa forma, ele pode construir edifícios grandes e fortes e contratar o maior exército.
Algumas culturas pensam que o rei deve primeiro ser um grande líder de exércitos.
Porque de que serve um exército se você não pode liderá-lo à vitória?

Essas coisas não são ruins para um rei, é claro.
Mas a Bíblia fala primeiro e principalmente
 sobre o rei Messias ser um pastor.
Isso coloca o foco no líder para cuidar de criaturas que são muito necessitadas e não muito inteligentes.
Cuidar de ovelhas é um trabalho árduo!
Pergunte a qualquer pastor sobre isso!

Portanto, o rei Messias não deve ser um líder de grandes e fortes pessoas poderosas, mas de pessoas 
fracas e estúpidas.
E não é isso que sabemos sobre Jesus?
Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas!
Isso é o que ele disse em João 10:11.
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(2) A segunda coisa que quero mencionar sobre a palavra Messias está relacionada à adoração.
Herodes e os sábios mencionam ‘adoração’ ao Messias.
De onde veio essa ideia?
Há muitos lugares onde você pode encontrar isso, mas veremos apenas um hoje.
Falamos isso como parte do chamado de hoje para a adoração, em Isaías 9: 6-7.
Eles vêm de outro profeta escrito cerca de 50 anos antes de Miquéias.
Seu nome era Isaiah.

Isaías está falando sobre o Messias quando diz isso em Isaías 9: 6-7.

6 “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; E o governo estará sobre seus ombros, e seu 
nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
7 Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, No trono de Davi e sobre o seu reino, Para 
estabelecê-lo e mantê-lo com justiça e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos 
Exércitos fará isso. ”

O Messias que foi prometido em Isaías não era apenas um rei humano.
Ele era o “Deus Poderoso”.
Ele era o “Pai da Eternidade”.
Ele era o “Príncipe da Paz”.
Seu governo não teria fim.
Ele governaria para sempre.
Este é Deus na forma de um humano.
Isso é o que Jesus afirmou ser muitas vezes e de muitas maneiras na Bíblia.

Agora você vê como os homens sábios viram Jesus Messias de duas maneiras?
Primeiro, na criação por meio da estrela no céu.
E em segundo lugar, eles viram na palavra de Deus que Jesus, o Messias, nasceria em uma pequena 
cidade de Belém.
Agora vamos dar uma olhada em nossa pergunta final ...

Pergunta 3: O que os magos fizeram?
Esta pergunta tem três respostas.
R: Os sábios procuraram diligentemente por Jesus.
Não importa de onde esses homens vieram, a viagem pelo deserto estava envolvida.
Viajar no deserto nunca é fácil, e esses homens nem sabiam quanto tempo precisariam viajar!

B: Os homens sábios sacrificaram a Jesus seu tempo e tesouro.
Eles sacrificaram seu tempo.
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Não temos ideia de quanto tempo eles observaram o céu noturno por um sinal de Deus.
Também não temos ideia de quanto tempo eles viajaram.
Mas podemos ter certeza de que não foi pouca coisa!
Eles também sacrificaram seu tesouro.
Vejamos brevemente o que eles deram a Jesus, que você vê no VERSÍCULO 11.

Mateus 2:11.
“Então, abrindo seus tesouros, eles lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra.”
Nós sabemos para que é usado o ouro.
Moedas, joias e até alguns eletrônicos.
Mas os outros dois não são tão comuns para nós.
Quando você queima olíbano, ele produz um cheiro forte e agradável.
Era usado no templo para adoração e era muito valioso.
A mirra também era valiosa e tinha um cheiro forte.
A mirra era usada em perfumes, óleo e pessoas ricas colocavam em seus corpos ao enterrá-los.

Agora seria muito interessante discutir como esses três dons podem simbolizar a vida e a obra de Jesus.
E eu gostaria de encorajá-lo a estudar sobre isso.
Mas, infelizmente, hoje não temos tempo para isso.
Basta-nos saber que esses presentes eram muito caros e valiosos.
Esses homens sábios não deram apenas um pouquinho a Jesus.
Eles deram a ele coisas muito valiosas.
Assim, os sábios doaram sacrificialmente seu tempo e seus tesouros, mas também fizeram uma terceira 
coisa:

C: Os sábios deram seus corações em adoração.
Vejamos o VERSO 10.
Mateus 2:10.
“E quando eles (os sábios) viram a estrela, eles se regozijaram extremamente com grande alegria.”
Essa frase é um pouco estranha, não a usamos muito em inglês.
Mas, por ser estranho, torna o ponto ainda mais claro.
Esses caras estavam muito felizes em fazer isso!
Seu trabalho estava vindo de seus corações.
E seus corações transbordaram de adoração.
Eles viram um menino com seus olhos, mas em seus corações eles viram o Messias.

E essas três respostas nos dão uma ótima estrutura para aplicar essa passagem em nossas vidas.
É a nossa grande ideia:
Jesus é o Messias prometido.
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Ele é o ‘Deus Poderoso’ em forma humana.
Ele é o rei que nos ama e nos conduz como um bom pastor.

Portanto, devemos resistir à tentação de ser egoístas (como Herodes foi).
Em vez disso, devemos abraçar, como os homens sábios fizeram, a alegria que vem de fazer três coisas:
R: Primeiro, encontramos alegria quando buscamos Jesus diligentemente tanto na criação quanto na 
revelação.
Reserve um tempo para realmente olhar para o mundo que Deus fez.
O poder, a beleza, a delicadeza, o humor.
Mas mais do que isso, reserve um tempo para conhecer a revelação de Deus.
Estamos começando um novo ano.
Muitos de nós tentaremos começar novos hábitos.
Peça a Deus para ajudá-lo a fazer um plano para conhecer Jesus por meio de Sua palavra.
Há muitas maneiras de fazer isso e, se você não tiver ideias, peça sugestões a um irmão ou irmã mais 
velho.

B: Em segundo lugar, encontramos alegria quando damos a Jesus nosso tempo e tesouro.
Neste novo ano, reserve um tempo para orar a Deus e pedir-lhe que o ajude a analisar como você gasta 
seu tempo e seu tesouro.
Talvez você precise se dedicar mais a algumas coisas.
Talvez você precise dar menos para algumas coisas.
Talvez você precise gastar mais tempo com algumas coisas.
Talvez você precise gastar menos tempo com outras coisas.
Estou orando por você e por mim, para que Deus nos dê sabedoria ao considerarmos essas coisas.
Eles são muito importantes!

C: Terceiro, encontramos alegria em adorar Jesus.
Esta é a base de toda a busca e doação que você faz.
Quanto mais você entrega seu coração a Deus, mais você sentirá a alegria Dele se derramar em seu 
coração para tudo e todos ao seu redor.
Isso pode ser assustador, porque quando entregamos nosso coração totalmente a Deus, descobrimos 
como somos egoístas.
Mas em seu coração, não fuja de Jesus.
Ele é o Messias, o líder que cuida de você e de mim como ovelhas perdidas.
Nele, você pode ter uma vida em que se regozijar extremamente com grande alegria.
Não importa as circunstâncias da vida.
Rezemos.

Senhor Deus, obrigado por nos falar através das coisas que você fez e através da sua Palavra.
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Por favor, ajude nossas mentes a vê-lo.
Por favor, ajude nossos corações a amá-lo.
E, por favor, ajude-nos a seguir seus bons comandos.
Obrigado por nos amar e ouvir nossas orações.
Eu oro essas coisas em nome de Jesus.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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