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Introdução
Revelação, Fé, Certeza Inspiração e Diligencia.

Como Deus de João
João 1:1 “No

princípio era O Verbo, e O Verbo estava com Deus, e O Verbo
era Deus.”.
Como Servo de Marcos

Mar 1:1 “Princípio

do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.”.
Como Rei de Mateus

Mateus 1:1 “Livro

da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de
Abraão.”.
Como Homem de Lucas.

Lucas 1:1 “Visto

que muitos houve que empreenderam uma narração
coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,”. 2 “conforme nos
transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares
e ministros da Palavra,”. 3 “igualmente a mim me pareceu bem, depois
de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito,
excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem,”. 4 “para que tenhas
plena certeza das verdades em que foste instruído.”.

Primeira Parte

JESUS CRISTO DEUS

Sua Pessoa Divina Na Eterna Trindade.
Seu Precursor
Sua Kenosis e Encarnação,
Na Plenitude do Tempo.
Nascimento de João Batista
Emanuel, Jesus, Salvador, O Messias, Cristo, Ungido.
Seu Nascimento Virginal.
Sua Infância.
Sua Vida Privada em Nazaré.

CAPITULO -1Sua Pessoa Divina Na Eterna Trindade.
Jesus Cristo Deus, O Eterno Verbo Unigénito Do Pai.
João 1:1 “No

princípio era O Verbo, e O Verbo estava com Deus, e O Verbo
era Deus.”. 2 “ELE estava no princípio com Deus.”.
João 1:3 “Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e, sem Ele, nada
do que foi feito se fez.”.
João 1:18 “Ninguém jamais viu a Deus; o Deus Unigênito, que Está no seio
do Pai, É quem o revelou.”.
João 6:46 “Não que alguém tenha visto o Pai, salvo Aquele que vem de
Deus; Este o Tem visto.”.
João 3:13 “Ora, ninguém subiu ao céu, senão Aquele que de lá desceu, a
saber, o Filho do Homem.”. João 8:23b “..., Eu Sou lá de cima;...”.
João 8:58 “...: Em verdade, em verdade eu vos digo: antes que Abraão
existisse, EU SOU.”.
João 1:14 “... e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a Sua
glória, glória como do Unigênito do Pai.”. João 1:4 “A vida estava nEle e
a vida era a luz dos homens.”.
João 1:5 “Luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra
Ela.”.
João 8:12 “..: Eu Sou a luz do mundo; quem Me segue não andará nas
trevas; pelo contrário, terá a luz da vida.”.
João 6:48 “Eu Sou o pão da vida.”. João 6:32 “..: Em verdade, em verdade vos
digo: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu; o verdadeiro pão do
céu é Meu Pai quem vos dá.”.
João 6:51ab “Eu Sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dEle comer,
viverá eternamente;...”.
João 6:47 “Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em Mim tem a vida
eterna.”.
João 5:24 “Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a Minha palavra e
crê nAquele que Me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas
passou da morte para a vida.”. João 11:25 “..: Eu sou a ressurreição e a
vida. Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá;”.
João 17:5 “e, agora, glorifica-Me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que
Eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo.”.
João 5:23 “a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o
Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou.”.
João 8:24 “...; porque, se não crerdes que EU SOU, morrereis nos vossos
pecados.”.

CAPITULO -2Seu Precursor
O anelo de Isabel e Zacarias
Lucas 1:5 “Nos

dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado
Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se
chamava Isabel.”.
Lucas 1:6 “Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente
em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.”.
Lucas 1:7 “E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles
avançados em dias.”.
Zacarias, dentro dos últimos quinze dias do quarto mês bíblico Rebyhy, recebeu o anuncio
que ele geraria, e sua esposa conceberia e daria a luz ao precursor do Messias.
Lucas 1:8 “Ora,

aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio
na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte,”.
Lucas 1:9 “segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor
para queimar o incenso;”.
Lucas 1:10 “e, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da
parte de fora, orando.”.
Lucas 1:11 “E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do
altar do incenso.”.
Lucas 1:12 “Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor.
Lucas 1:13 “Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua
oração foi ouvida; e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem
darás o nome de João.”. 14 “Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se
regozijarão com o seu nascimento.”. 15 “Pois ele será grande diante do
Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito
Santo, já do ventre materno.”. 16 “E converterá muitos dos filhos de
Israel ao Senhor, seu Deus.”. 17 “E irá adiante do Senhor no espírito e
poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter
os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um
povo preparado.”.
Parece que Zacarias esqueceu a experiência na vida de Abraão e Sara.
Lucas 1:18 “Então,

perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu
sou velho, e minha mulher, avançada em dias.”.

Lucas 1:19 “Respondeu-lhe

o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de
Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas-novas.”.
Lucas 1:20 “Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que
estas coisas venham a realizar-se; porquanto não acreditaste nas
minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão.”.
O povo reconhece que Deus manifestou-Se a Zacarias.
Lucas 1:21 “O

povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto
se demorasse no santuário.”.
Lucas 1:22 “Mas, saindo ele, não lhes podia falar; então, entenderam que
tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e
permanecia mudo.”.
Lucas 1:23 “Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para
casa.”.
Zacarias retorna a casa, e Isabel fica gravida, pelas palavras de Gabriel, provavelmente,
Nos começos do quinto mês bíblico Hamyshy.
Lucas 1:24 “Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se
por cinco meses, dizendo:”.
Lucas 1:25 “Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu
opróbrio perante os homens.”.

CAPITULO -3Sua Kenosis e Encarnação
Na Plenitude do Tempo
Provavelmente a meados do decimo mês bíblico Tébet, O anjo Gabriel anuncia a Maria
que ela conceberia e daria a luz da parte de Deus Ao Messias prometido.
Lucas 1:26 “No

sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para
uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré,”.
Lucas 1:27 “a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo
nome era José; a virgem chamava-se Maria.”.
Lucas 1:28 “E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito
favorecida! O Senhor é contigo.”.
Lucas 1:29 “Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a
pensar no que significaria esta saudação.”.
Lucas 1:30 “Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça
diante de Deus.”.
Lucas 1:31 “Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo
nome de Jesus.”.
Lucas 1:32 “Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o
Senhor, Lhe dará o trono de Davi, seu pai;”.
Lucas 1:33 “Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o Seu reinado
não terá fim.”.
Lucas 1:34 “Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho
relação com homem algum?”.
Lucas 1:35 “Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o
poder do Altíssimo Te envolverá com a Sua sombra; por isso, também
o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.”.
Lucas 1:36 “E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua
velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril.
Lucas 1:37 “Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as Suas
promessas.”.
Maria creu a mensagem de Deus por Gabriel, e falou..., e O Verbo Tabernaculou.
Lucas 1:38 “Então,

disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra
em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.”.
João 1:14a “E o Verbo se fez carne...”.

Primeira sutil tentativa do dragão para destruir ao Messias.
A principio José não acreditou que Maria, sendo virgem, tinha concebido e daria a luz
Ao Deus Encarnado.
Mateus 1:18b “Estando

Maria, sua mãe, desposada com José, sem que
tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.”.
Mateus 1:19a “Mas José, seu esposo, 20a “Enquanto ponderava nestas coisas,
19b “sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la
secretamente.”.
Maria resolveu visitar a sua prima.
Lucas 1:39 “Naqueles

dias dispondo-se Maria, foi apressadamente à região
montanhosa, a uma cidade de Judá,”.
Lucas 1:40 “entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.”.
Lucas 1:41 “Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no
ventre; então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo.”.
Lucas 1:42 “E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e
bendito o fruto do teu ventre!”. 43 “E de onde me provém que me venha
visitar a mãe do meu Senhor?”. 44 “Pois, logo que me chegou aos
ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro
de mim.”. 45 “Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as
palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.”.
Maria engrandece a Deus pela a Imaculada Concepção dentro dela,
E se alegra no espírito por Seu Salvador.
Lucas 1:46 “Então,

disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, 47 “e
o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,”. 48 “porque
contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as
gerações me considerarão bem-aventurada,”. 49 “porque o Poderoso me
fez grandes coisas. Santo é o Seu nome.”. 50 “A Sua misericórdia vai de
geração em geração sobre os que O temem.”. 51 “Agiu com o Seu braço
valorosamente; dispersou os que, no coração, alimentavam
pensamentos soberbos.”. 52 “Derribou do seu trono os poderosos e
exaltou os humildes.”. 53 “Encheu de bens os famintos e despediu vazios
os ricos.”. 54 “Amparou a Israel, Seu servo, a fim de lembrar-Se da Sua
misericórdia”. 55 “a favor de Abraão e de sua descendência, para
sempre, como prometera aos nossos pais.”.
Maria retornou a Nazaré, e agora José a recebe; possivelmente,
Finalizando Abib Nisán, o primeiro mês bíblico.

Lucas 1:56 “Maria
casa.”.

permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para

Mateus 1:20bc “...

eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor,
dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.”.
Mateus 1:21 “Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque
Ele salvará o Seu povo dos pecados deles.”.
Mateus 1:22 “Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito
pelo Senhor por intermédio do profeta:”.
Mateus 1:23 “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será
chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco).”.
Mateus 1:24 “Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do
Senhor, e recebeu sua mulher.”.

CAPITULO -4Nascimento de João Batista
João Batista nasce, possivelmente, em meados de Zif, segundo mês bíblico, no tempo
intervalo entre a Festa da Pascoa e a Festa de Pentecostes.
Lucas 1:57 “A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho.”.
Lucas 1:58 “Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de
grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo.”.
Lucas 1:59 “Sucedeu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e
queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias.”.
Lucas 1:60 “De modo nenhum! Respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve
ser chamado João.”.
Lucas 1:61 “Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este
nome.”.
Lucas 1:62 “E perguntaram, por acenos, ao pai do menino que nome queria
que lhe dessem.”.
Lucas 1:63 “Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome.
E todos se admiraram.”.
Lucas 1:64 “Imediatamente, a boca se lhe abriu, e, desimpedida a língua,
falava louvando a Deus.”.

Zacarias glorifica a Deus pelo Messias.
Lucas 1:67 “Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo:”.
Lucas 1:68 “Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o
Seu povo,”. 69 “e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de
Davi, Seu servo,”. 70 “como prometera, desde a antiguidade, por boca
dos Seus santos profetas,”. 71 “para nos libertar dos nossos inimigos e
das mãos de todos os que nos odeiam;”. 72 “para usar de misericórdia
com os nossos pais e lembrar-Se da sua santa aliança”. 73 “e do
juramento que fez a Abraão, o nosso pai,”. 74 “de conceder-nos que,
livres das mãos de inimigos, O adorássemos sem temor,”. 75 “em
santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias.”.

Zacarias agradece depois por seu filho João, o Precursor do Cristo de Deus.
Lucas 1:76 “Tu,

menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque
precederás o Senhor, preparando-Lhe os caminhos,”. 77 “para dar ao
Seu povo conhecimento da salvação, no redimi-Lo dos seus pecados,”.

78 “graças

à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos
visitará o Sol nascente das Alturas,”.
Lucas 1:79 “para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e
dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.”.
Lucas 1:65 “Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor,
e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas
coisas.”.
Lucas 1:66 “Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo:
Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele.”.
Lucas 1:80a “O menino crescia e se fortalecia em espírito.”.

CAPITULO -5Seu Nascimento Virginal.
O Eterno Filho de Deus, nasceu de mulher como O Filho do Homem.
Provavelmente Na Festa dos Tabernáculos, aos 15 dias de Etanim, sétimo mês bíblico.
Mateus 1:18a “Ora, o nascimento
Lucas 2:1 “Naqueles dias, foi

de Jesus Cristo foi assim:”.
publicado um decreto de César Augusto,
convocando toda a população do império para recensear-se.”.
Lucas 2:2 “Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era
governador da Síria.”.
Lucas 2:3 “Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.”.
Lucas 2:4 “José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a
Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e
família de Davi,”.
Lucas 2:5 “a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.”.
Lucas 2:6 “Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias,”.
Todos os Anjos do céu, pela ordem de Deus, adoraram Ao Primogénito do Pai.
Lucas 2:7a “e ela deu à luz o seu filho primogênito,”.
João 1:14bc “e Tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos
a Sua glória, glória como do Unigênito do Pai.”.

Novas tentativas do dragão para devorar ao Filho Varão.
Lucas 2:7b “enfaixou-o

e O deitou numa manjedoura, porque não havia
lugar para eles na hospedaria.”.
E Isso é anunciado àqueles pastores de Belém que realmente O esperavam.

Lucas 2:8 “Havia,

naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e
guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite.”.
Lucas 2:9 “E um anjo do Senhor desceu a onde eles estavam, e a glória do
Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram tomados de grande temor.”.
Lucas 2:10 “O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boanova de grande alegria, que o será para todo o povo:”.
Lucas 2:11 “é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é
Cristo, o Senhor.”.
Lucas 2:12 “E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em
faixas e deitada em manjedoura.”.

Miríades de miríades de anjos, e depois os pastores que comprovaram ao ver O
anunciado, Louvaram e Glorificaram a Deus pelo Cristo.
Lucas 2:13 “E,

subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia
celestial, louvando a Deus e dizendo:”.
Lucas 2:14 “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os
homens, a quem ELE quer bem.”.
Lucas 2:15 “E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores
uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o
Senhor nos deu a conhecer.”.
Lucas 2:16 “Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança
deitada na manjedoura.”.
Lucas 2:17 “E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito
deste menino.”.
Lucas 2:18 “Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos
pastores.”.
Lucas 2:19 “Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no
coração.”.
Lucas 2:20 “Voltaram, então, os pastores glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado.”.
Genealogia de Jesus Cristo, O Rei dos reis, segundo Mateus.
Mateus 1:1 “Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de
Abraão.”.
Mateus 1:2 “Abraão gerou a Isaque; Isaque, a Jacó; Jacó, a Judá e a seus
irmãos;”.
Mateus 1:3 “Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera; Perez gerou a Esrom;
Esrom, a Arão;”.
Mateus 1:4 “Arão gerou a Aminadabe; Aminadabe, a Naassom; Naassom, a
Salmom;”.
Mateus 1:5 “Salmom gerou de Raabe a Boaz; este, de Rute, gerou a Obede; e
Obede, a Jessé;”.
Mateus 1:6 “Jessé gerou ao rei Davi; e o rei Davi, a Salomão, da que fora
mulher de Urias;”.
Mateus 1:7 “Salomão gerou a Roboão; Roboão, a Abias; Abias, a Asa;”.
Mateus 1:8 “Asa gerou a Josafá; Josafá, a Jorão; Jorão, a Uzias;”.
Mateus 1:9 “Uzias gerou a Jotão; Jotão, a Acaz; Acaz, a Ezequias;”.
Mateus 1:10 “Ezequias gerou a Manassés; Manassés, a Amom; Amom, a
Josias;”.
Mateus 1:11 “Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na
Babilônia.”.

Mateus 1:12 “Depois

do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel; e
Salatiel, a Zorobabel;”.
Mateus 1:13 “Zorobabel gerou a Abiúde; Abiúde, a Eliaquim; Eliaquim, a
Azor;”.
Mateus 1:14 “Azor gerou a Sadoque; Sadoque, a Aquim; Aquim, a Eliúde; ”.
Mateus 1:15 “Eliúde gerou a Eleazar; Eleazar, a Matã; Matã, a Jacó.”.
Mateus 1:16 “E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus,
que se chama O Cristo.”.
Mateus 1:17 “De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são
catorze; desde Davi até ao exílio na Babilônia, catorze; e desde o exílio
na Babilônia até Cristo, catorze.”.

CAPITULO -6Emanuel, Jesus, Salvador, O Messias, Cristo, Ungido.
Jesus O Messias, cumpridor Perfeito da Lei, foi circuncidado possivelmente aos 23 dias de
Etanim, sétimo mês bíblico, terminando a Festa dos Tabernáculos.
Lucas 2:21 “Completados

oito dias para ser circuncidado o menino, deramLhe o nome de JESUS, como lhe chamara o anjo, antes de ser
concebido.”.
Genealogia de Jesus Cristo Homem, segundo Lucas.

Lucas 3:23b “Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli;”.
Lucas 3:24 “Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui,
este, filho de Janai, filho de José;”.
Lucas 3:25 “José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de
Naum, este, filho de Esli, filho de Nagai;”.
Lucas 3:26 “Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho
de Semei, este, filho de José, filho de Jodá;”.
Lucas 3:27 “Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Resa, Resa, filho de
Zorobabel, este, de Salatiel, filho de Neri;”.
Lucas 3:28 “Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cosã,
este, de Elmadã, filho de Er;”.
Lucas 3:29 “Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliézer, Eliézer, filho de Jorim,
este, de Matate, filho de Levi;”.
Lucas 3:30 “Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José,
este, filho de Jonã, filho de Eliaquim;”.
Lucas 3:31 “Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de
Matatá, este, filho de Natã, filho de Davi;”.
Lucas 3:32 “Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obede, Obede, filho de Boaz,
este, filho de Salá, filho de Naassom;”.
Lucas 3:33 “Naassom, filho de Aminadabe, Aminadabe, filho de Admim,

Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este, filho de Perez, filho de
Judá;”.
Lucas 3:34 “Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de
Abraão, este, filho de Tera, filho de Naor;”.
Lucas 3:35 “Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de
Faleque, este, filho de Éber, filho de Salá;”.
Lucas 3:36 “Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de
Sem, este, filho de Noé, filho de Lameque;”.

Lucas 3:37 “Lameque,

filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque,
Enoque, filho de Jarede, este, filho de Maalalel, filho de Cainã;”.
Lucas 3:38 “Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão,
filho de Deus.”.
Reconhece-se a pobreza material de José e Maria, pelo sacrifício oferecido por eles no
Templo, na apresentação do menino Jesus a YHWH Deus Seu Pai.
Possivelmente nos 25 dias de Bul, oitavo mês bíblico..
Lucas 2:22 “Passados

os dias da purificação deles segundo a Lei de Moisés,
levaram-no a Jerusalém para O apresentarem ao Senhor,”.
Lucas 2:23 “conforme o que está escrito na Lei do Senhor: Todo primogênito
ao Senhor será consagrado;”.
Lucas 2:24 “e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na
referida Lei: Um par de rolas ou dois pombinhos.”.
Simeão, o homem que viveu verdadeiramente esperando a redenção do mundo todo,
Ora a YHWH Deus, agradecendo pelo Messias.
Lucas 2:25 “Havia

em Jerusalém um homem chamado Simeão; homem este
justo e piedoso que esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo
estava sobre ele.”.
Lucas 2:26 “Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte
antes de ver o Cristo do Senhor.”.
Lucas 2:27 “Movido pelo Espírito, foi ao templo; e, quando os pais trouxeram
o menino Jesus para fazerem com ele o que a Lei ordenava,”.
Lucas 2:28 “Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:”.
Lucas 2:29 “Agora, Senhor, podes despedir em paz o Teu servo, segundo a
Tua palavra;”.
Lucas 2:30 “porque os meus olhos já viram a Tua salvação,”. 31 “a qual
preparasTe diante de todos os povos:”. 32 “luz para revelação aos
gentios, e para glória do teu povo de Israel.”.
Lucas 2:33 “E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dEle se
dizia.”.
Futura Profecia contra toda rejeição à Salvação em Cristo; e possivelmente, contra a
errada doutrina de venerar e louvar a Maria, por os homens colocar nela atributos
exclusivos de Deus.
Lucas 2:34 “Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do Menino: Eis que

este Menino está destinado tanto para ruína como para levantamento
de muitos em Israel e para ser alvo de contradição”. 35a “(também uma
espada traspassará a tua própria alma),”.
Lucas 2:35b “para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.”.

Ana, outra das poucas pessoas que esperavam a vinda do Cristo de Deus.
Lucas 2:36 “Havia

uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de
Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que
se casar”.
Lucas 2:37 “e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o
templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações.”.
Lucas 2:38 “E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a
respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de
Jerusalém.”.
Depois de tudo Isso, José e Maria começaram a coabitar normalmente.
Mateus 1:25 “Contudo,

não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho,
a quem pôs o nome de Jesus.”.

CAPITULO -7Sua Infância.
Algumas fiéis testemunhas, que desde a antiguidade foram influenciadas pela vida e
historia do profeta Daniel na Babilônia e Susã, passaram a outros, e através do tempo
a verdade das profecias Divinas; mas de lá, sós três sábios crendo e esperançosos,
viveram o cumprimento delas.
Mateus 2:1 “Tendo

Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei
Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém.”.
Mateus 2:2 “E perguntavam: Onde está o recém-nascido Rei dos judeus?
Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-Lo.”.
Mateus 2:3 “Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e, com ele, toda a
Jerusalém;”.
Mateus 2:4 “então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do
povo, indagava deles onde O Cristo deveria nascer.”.
Mateus 2:5 “Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está
escrito por intermédio do profeta:”.
Mateus 2:6 “E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor
entre as principais de Judá; porque de ti sairá O Guia que há de
apascentar a Meu povo, Israel.”.
Mais tentativas do dragão para matar ao Messias.
Mateus 2:7 “Com

isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos,
inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela
aparecera.”.
Mateus 2:8 “E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos
cuidadosamente a respeito do Menino; e, quando o tiverdes
encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-Lo.”.
Os magos do Oriente encontram ao Messias numa casa em Belém,
antes que ELE tivesse cumprido dois anos de idade.
Mateus 2:9 “Depois

de ouvirem o rei, partiram; e eis que a estrela que viram
no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o
Menino.”.
Mateus 2:10 “E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso
júbilo.”.

Mateus 2:11 “Entrando

na casa, viram o Menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, O adoraram; e, abrindo os seus tesouros, entregaramlhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.”.
Mateus 2:12 “Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não
voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho a sua
terra.”.
Com essa provisão do Alto, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito.
Mateus 2:13 “Tendo

eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José,
em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o
Egito e permanece lá até que eu te avise; porque Herodes há de
procurar o Menino para o matar.”.
Mateus 2:14 “Dispondo-se ele, tomou de noite o Menino e sua mãe e partiu
para o Egito;”.
Mateus 2:15 “e lá ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que
fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o
meu Filho.”.
Nova, cruel e negativa tentativa do dragão.
Herodes ordena a morte de todos os bebes dessa região.
“Vendo-se

iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes
grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os
seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual
com precisão se informara dos magos.”.
Mateus 2:17 “Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta
Jeremias:”.
Mateus 2:18 “Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande
lamento; era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque
não mais existem.”.
Mateus

2:16

CAPITULO -8Sua Vida Privada em Nazaré.
Ao regresso do Egito, foram a viver com Jesus, em Nazaré da Galileia.
Mateus 2:19 “Tendo

Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu
em sonho a José, no Egito, e disse-lhe:”.
Mateus 2:20 “Dispõe-te, toma o Menino e sua mãe e vai para a terra de
Israel; porque já morreram os que atentavam contra a vida do Menino.
Mateus 2:21 “Dispôs-se ele, tomou o Menino e sua mãe e regressou para a
terra de Israel.”.
Mateus 2:22 “Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar
de seu pai Herodes, temeu ir para lá; e, por divina advertência
prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia.”.
Mateus 2:23 “E foi para a Galiléia, habitar numa cidade chamada Nazaré,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: Ele
será chamado Nazareno.”.
Lucas 2:39 “Cumpridas todas as ordenanças segundo a Lei do Senhor,
voltaram para a sua cidade de Nazaré.”.
Lucas 2:40 “Crescia o Menino e se fortalecia, enchendo-Se de sabedoria; e a
graça de Deus estava sobre Ele. 41 Ora, anualmente iam seus pais a
Jerusalém, para a Festa da Páscoa.”.
Pela Lei, três vessem no ano os homens tinham que se apresentar diante de Deus.
Lucas 2:42 “Quando

ELE atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém,
segundo o costume da festa.”.

Talvez familiarmente, porque Jose e Maria estavam no cuidado dos seus filhos, todos
menores que o menino Jesus, foi que Ele ficou em Jerusalém sem eles perceberem.
Lucas 2:43 “Terminados

os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o
menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem.”.
Lucas 2:44 “Pensando, porém, estar Ele entre os companheiros de viagem,
foram caminho de um dia e, então, passaram a procurá-Lo entre os
parentes e os conhecidos;”.
Lucas 2:45 “e, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à Sua
procura.”.

Jesus manifestou-Se por primeira vez no templo.
Lucas 2:46 “Três

dias depois, O acharam no templo, assentado no meio dos
doutores, ouvindo-os e interrogando-os.”.
Lucas 2:47 “ todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência
e das suas respostas.”.
Lucas 2:48 “Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados; e Sua mãe
lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos,
estamos à Tua procura.”.
O Novo Testamento faz o primeiro registro de palavras Suas, desde a Encarnação.
Jesus ensina que não podemos agradar a Deus, se nos mover só pelos sentimentos naturais.
Lucas 2:49 “Ele

lhes respondeu: Por que Me procuráveis? Não sabíeis que
Me cumpria estar nos negócios de Meu Pai?”.
Lucas 2:50 “Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera.”.
Lucas 2:51 “E Desceu com eles para Nazaré; e era-lhes Submisso. Sua mãe,
porém, guardava todas estas coisas no coração.”.
O Filho do Homem Se refugia em Nazaré durante os seguintes 18 anos, Se preparando
para a Obra que YHWH Deus Seu Pai O enviará.
Lucas 2:52 “E

crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e
dos homens.”.

