
“e [eles] perguntaram: ‘Onde está o recém-nascido rei dos judeus?
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lO’.”

- Mateus 2:2 (NVI)

O rei Herodes enviou os Reis Magos a Belém e pediu-lhes que, uma vez que

encontrassem o Messias, lhe informasse para que ele também pudesse adorá-lO.

Secretamente, o malvado rei Herodes queria matar o bebê Jesus.

Mas Deus deu um sonho aos magos, avisando-os para não voltar e dizer nada

a Herodes. Então eles foram para casa por outro caminho, e Herodes não

conseguiu encontrar Jesus.

PONTOS FORTES  

•  Os Reis Magos estudavam e tinham conhecimento das estrelas no céu.

   Então, eles seguiram a estrela de Cristo por todo o caminho, até que ela

   os levou para onde Jesus estava.

•  Os Reis Magos eram sábios, corajosos e cheios de fé. Então, eles estavam

   dispostos a viajar para um país distante para encontrar Jesus.

 

A AMIZADE DOS REIS MAGOS COM DEUS:

•  Os Reis Magos tinham grande fé em Deus. Eles confiavam muito nEle.

   Então, eles viajaram muito longe para ver a promessa de Deus da vinda do

   Messias.

•  A Bíblia nos diz que quando os Reis Magos encontraram Jesus, eles se

   curvaram e O adoraram. Eles amaram

   Jesus, pois O viam como o seu Senhor.

   Então, eles Lhe deram presentes

   especiais: ouro, incenso e mirra.
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ATITUDE HEROICA

•  Os Reis Magos eram homens sábios vindos do oriente. Eles

  seguiram a estrela de Cristo até Jerusalém para encontrar

  o bebê Jesus, o Messias. Eles queriam adorá-LO.

•  Infelizmente, eles foram ao malvado rei Herodes para

  perguntar-lhe onde estava o bebê.

•  Os Reis Magos disseram a Herodes que este bebê era o

  rei do povo judeu.

•  Herodes não sabia onde encontrar o bebê, então chamou

  os principais sacerdotes e mestres da lei. Disseram-lhe

  que o Salvador nasceria na cidade de Belém, na Judéia.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."


