
Um Homem Chamado Jesus:

Baseado em Mateus 2.
Capítulo 5: A Visita dos Reis Magos 

Jesus logo logo 
estará com dois 

anos. Não é mais o 
meu bebezinho!



Uma manhã bem 
cedo, uma vizinha 
veio correndo 
trazer as notícias 
para Maria.

Maria, chegaram 
umas pessoas 

estranhas na cidade.

Estão 
vindo nesta 

direção.

É esta a 
casa.
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Encontramos  
o rei!

Trazemos 
presentes de 

ouro, incenso e 
mirra.



Fizemos uma longa viagem, 
viemos de uma terra 

distante no Oriente. Somos 
estudiosos e astrólogos.

Vamos a 
Jerusalém 
procurar 
esse rei!

Enquanto os reis 
magos estudavam 
o céu, viram uma 
nova estrela 
aparecer.

Reconheceram 
que Deus 
estava dando 
um sinal de 
que havia 
nascido um 
grande rei.



Depois de um mês viajando, chegaram 
a Jerusalém e perguntaram onde 
havia nascido o rei.

Viemos adorar o novo rei 
que nasceu e irá se tornar 

rei dos judeus. Onde 
podemos encontrá-lo?

Aqui não 
nasceu 

nenhum rei!

Na época em que Jesus nasceu em 
Belém, a Judéia era governada pelo 
rei Herodes, o Grande.



1 Mateus 2:6 ARC

Quando o rei Herodes ficou 
sabendo da visita dos reis magos, 
chamou os seus conselheiros.

Que rei é esse 
que eles estão 

falando?

As suas escrituras falam 
alguma coisa de um bebê 
que se tornará rei dos 

judeus?

“E tu, Belém, terra 
de Judá, de modo 

nenhum és a menor 
entre as capitais 

de Judá; porque de 
ti sairá o guia que 
há de apascentar 

o meu povo de 
Israel.”1

Chamem os 
reis magos 

imediatamente!



Vocês encontrarão essa 
criança em Belém. Quando a 

encontrarem, me comuniquem 
para eu também ir adorá-la.

Quando eu 
encontrar essa 

criança, vou matá-
la! Os judeus não 
terão outro rei 
além de mim!



Seguindo as instruções de Herodes, 
os reis magos partiram para Belém, 
e a estrela continuou a guiá-los.

Vejam, é 
Belém!

A estrela 
parou em cima 

desta casa! 
Nossa viagem 

terminou.

Deus nos guiou até 
o menino real.



Agora precisamos 
voltar para o nosso 

acampamento. 
De manhã cedo 

partiremos para levar 
as boas novas para o 

rei Herodes.

Mas de manhã, quando 
estavam se preparando 
para partir …

Eu tive um sonho no qual 
Deus me avisou para não 
voltarmos a Jerusalém. 

Herodes está com ciúmes 
e quer matar o menino!

Voltemos para 
casa por outro 

caminho.



O rei Herodes ficou furioso quando soube 
que os reis magos partiram secretamente, e 
mandou matar todos os meninos em Belém!

Muito tempo atrás, outro 
rei fez algo semelhante 
com os Hebreus, quando 
eram escravos no Egito.2 

Ninguém vai 
ser rei dos 

judeus em meu 
lugar!

2 Ver Êxodo 1:8–22.



Mas um anjo 
apareceu a José.

Levante-se e fuja com 
o menino e sua mãe 
para o Egito. Fiquem 
lá até que lhes dizer 

para saírem de lá.

Maria, precisamos 
partir imediatamente! 
Um anjo me avisou em 

sonhos.

Agora? No 
meio da 
noite?

E o que fazemos 
com a nossa casa 

e pertences?

O anjo disse 
que Herodes 
quer matar 

Jesus. E para onde 
vamos?

Para o Egito.
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