ESCOLA DA BÍBLIA
AULA 5
TEXTO-BASE
Mt 2:1-23/Lc 2:40
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos
do oriente1 chegaram a Jerusalém e perguntaram: “Onde está o recém-nascido rei dos
judeus? Vimos a sua estrela quando se levantava (no oriente)2 e viemos adorá-lo”,
Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo
reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde
deveria nascer o Messias3. Eles responderam: “Em Belém da Judeia; pois assim escreveu o
profeta: ‘Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais
cidades de Judá; pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo.’ [Mq
5:2]”
Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito
do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: “Vão
informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que
eu também vá adorá-lo”.
Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho; e a estrela que tinham visto
no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o
menino4. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus
tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra5. E tendo sido advertidos em sonho
para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho.
Depois que partiram, um mensageiro do Senhor apareceu a José em sonho6 e lhe
disse: “Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe
diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo”. Então ele se levantou, tomou o
menino e sua mãe durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de
Herodes7. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: “Do Egito chamei o
meu filho” [Os 11:1].
Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e
ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas
proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos8. Então se cumpriu
o que fora dito pelo profeta Jeremias:
"Ouviu -se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação;
é Raquel, que chora por seus filhos e se recusa a ser consolada,
porque já não existem" [Jr 31:15]
Depois que Herodes morreu, um mensageiro do Senhor apareceu em sonho a José,
no Egito, e disse: “Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois
estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino”. Ele se levantou, tomou o menino
e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelao estava reinando na
Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho,
retirou-se para a região da Galileia e foi viver na cidade de Nazaré. Cumpriu-se, assim, o
que fora dito pelos profetas: “Ele será chamado Natseri9 [Nazareno, Renovo][Is 11:1]”.
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O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça de Deus estava
sobre ele.
Lc 2:41-52
Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele
completou doze anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a
festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles
percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o
dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o
encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias o encontraram no
templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o
ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas10. Quando
seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: “Filho, por que você nos fez isto?
Seu pai e eu estávamos aflitos, à sua procura!”.
Ele perguntou: “Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia
estar na casa de meu Pai?”. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia.
Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava
todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça
diante de Deus e dos homens.
COMENTÁRIOS
1. Os magos eram astrólogos, estudantes das ciências ocultas e das estrelas, provavelmente vindos da Babilônia ou Pérsia. No passado, ciência e ocultismo se misturavam. Assim
sendo, os magos tanto representavam ocultistas religiosos, quanto os homens de maior
conhecimento do Oriente.
2. Astrônomos observam que em 12 de agosto do ano 3 a.C. ocorreu uma conjunção de
Vênus e Júpiter na constelação de Leão, alinhados com uma das estrelas desta constelação
chamada Regulus. Leão era o símbolo da tribo de Judá; para os babilônios, Júpiter era o
planeta-rei e Regulus significa “rei”; Vênus era a deusa da fertilidade. Em 17 de julho de 2
a.C., Júpiter e Vênus se alinharam de novo, e visto da Babilônia parecia uma grande nova
estrela. Por que deveríamos achar que a “Estrela Guia” foi um fenômeno astronômico com
conexões astrológicas, e não crermos que foi um evento sobrenatural e divino? Algumas
respostas: a) os magos estudavam o céu e criam que as estrelas lhes enviavam sinais; b) os
magos a chamam de “a sua estrela”, ou seja, a estrela do Rei dos Judeus; c) se fosse um
fenômeno sobrenatural, outras pessoas poderiam vê-lo e, de algum modo, achar o local do
nascimento, especialmente Herodes. Sendo assim, é mais provável crer que foi um
fenômeno natural, interpretado pelos magos como um sinal profético da vinda do Messias
de Israel.
3. Naquele tempo já existia um conhecimento sobre quem seria o Messias, de onde ele
viria e qual seria sua missão. Embora saibamos que parte deste conhecimento era
equivocada, percebe-se que os judeus sabiam exatamente de onde ele viria.
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4. Aqui sim poderíamos dizer que foi um fenômeno sobrenatural. Talvez Deus tenha
enviado um anjo para conduzir os magos, o que eles entenderam como sendo a mesma
estrela que haviam visto.
5. Ouro pela Realeza; incenso pela divindade; mirra pelo sacerdócio.
6. Observa-se que Deus falou com José e com o magos por meio de sonhos. No passado,
cria-se que o meio mais comum de Deus falar com os homens era através de sonhos.
7. De acordo com os estudiosos, Herodes teria morrido em abril do ano 4 a.C. Então Jesus
teria que ter nascido antes desta data. Entretanto, existem outros indícios que apontam
para uma data mais tardia.
8. Esta afirmação nos leva a crer que Jesus já tinha de um a dois anos de idade. Por isso
estima-se que ele teria nascido no ano 5 ou 6 a.C.
9. Isaías 11:1 chama o Messias de “Renovo” (em hebraico natseri) . Mateus relaciona o
sobrenome de Jesus, “Nazareno” (netsari em hebraico) com este termo messiânico.
10. Segundo a tradição judaica, a partir dos 13 anos o menino se torna bar mitzvah, “filho
do mandamento” e passa a ser ensinado na Lei. Por isso o espanto dos rabinos com o
conhecimento de Jesus, pois ele não teria condições de, pela idade e pela situação humilde
de sua família, saber tudo aquilo. Este fato pode indicar que Jesus recebeu, desde tenra
infância, revelações divinas sobre quem ele era.
TEMAS PARA TRABALHAR NAS TURMAS
a) A dor das mães galileias demonstra que o sofrimento, muitas vezes, não pode ser
evitado. Como você lida com a possibilidade do sofrimento na sua vida?
b) Você crê que Deus pode usar coisas naturais para falar com você?
c) Deus já falou com você de alguma forma? Como?
d) Em que grau você tem se dedicado a conhecer seu Pai e à sua vontade?

