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Próximo encontro 

ü Leitura de Mt 1 - 2 

ü Responder: 
 

ü Que personagens aparecem no texto? 

ü Qual a sua atitude relativamente a Jesus? 



Próximo encontro 

ü Leitura de Mt 1 – 2 

ü Mateus – inicia o relato da infância 
de Jesus 

ü Dá a conhecer temas que aprofundará 
mais tarde 

ü A principal intenção destes capítulos é a 
de apresentar Jesus como Messias e Filho 
de Deus. 



Próximo encontro 

ü Responde a perguntas como:  
ü  de que família era oriundo (ver Mt 1) – dá 

a conhecer a ilustre ascendência de 
Jesus, que remonta a David e a Abraão – 
o que tornava uma família digna de honra 
aos olhos dos contemporâneos;  



Próximo encontro 

ü Responde a perguntas como:  
ü  onde nasceu (ver Mt 2) – nasceu em 

Belém, que de acordo com as Escrituras, 
seria a cidade onde o Messias veria a luz. 



Vimos a sua estrela... 

ü Que personagens aparecem no texto? 

ü Qual a sua atitude relativamente a Jesus? 

 



Vimos a sua estrela... 

Quem Atitude 

José 

•  Personagem central de todo o relato 

•  É um judeu fiel que soube acolher Jesus 

•  Não faz uma opção fácil 

•  Tem dúvidas, viveu a incerteza e o exílio 

•  Deixou-se guiar por Deus para proteger o 

Menino e sua Mãe 



Vimos a sua estrela... 

Quem Atitude 

Os 
Magos 

•  Representam os cristãos da comunidade que 

tinham vindo do paganismo 

•  No seu caminho de procura, encontram os 

judeus, depositários das Escrituras 

•  A sua perseverança e a sua fé levam-nos a 

Jesus a quem adoram como Messias e Filho 

de Deus 



Vimos a sua estrela... 

Quem Atitude 

Herodes 

•  Personifica todos os judeus – apesar de 

conhecerem as Escrituras e de esperarem o 

Messias, rejeitam Jesus 

•  São as autoridades que o condenaram à 

morte e se opuseram aos cristãos no tempo 

de Mateus 



Vimos a sua estrela... 

Quem Atitude 

Outros 

•  Há outras personagens que possibilitaram a 

chegada de Jesus: Maria, o anjo, os homens e 

mulheres da genealogia 



Guia de leitura 

ü Procurar Mt 2, 1-12 

“A estrela conduziu-nos onde 
estava o menino” 



Ambientação 

ü Procurar Mt 2, 1-12 
ü  Texto familiar 
ü  Recorda o Natal 
ü  Presépio 

ü Aprofundar a maneira como nós 
acolhemos Jesus que chega à nossa 
história e como o sentimos presente na 
nossa vida 



Olhamos para a nossa vida 

ü  Toda a gente vive para procurar e desejar 
sempre mais... 

ü  Uma meta conseguida exige outra... 

ü  Parar é morrer... 

ü  Queremos superar-nos no trabalho, melhorar as 
condições familiares, ajudar os outros 

ü  Há um desejo de realização, de felicidade, de 
orientação que dê sentido à nossa vida 



Olhamos para a nossa vida 

ü Que procura hoje a gente? 

ü Que lugar ocupa Deus nessas 
procuras? 



Escutamos a Palavra de Deus 

ü No tempo de Mateus a gente 
também vivia preocupada: 

ü  Esperavam sinais que lhes mostrassem o 
Messias prometido 

ü Mateus mostra à sua comunidade que é 
Jesus a quem devem procurar. 



Escutamos a Palavra de Deus 

ü O que procuravam os sábios do oriente? O que 
é que os ajuda? 

ü Que atitudes manifestam os diversos 
personagens perante a notícia do nascimento 
de Jesus? 

ü Qual a mensagem que Mateus nos quer 
transmitir neste texto? 



Voltamos à nossa vida 

ü  Como toda a gente, nós, os crentes, vivemos em 
constante procura. 

ü  Procuramos e voltamos a procurar. 

ü  Sabemos que no fundo das nossas inquietações, 
encontra-se Jesus em quem cremos. 

ü  No nosso caminhar são muitas as estrelas que nos 
indicam a sua presença. 

ü  Ansiamos por Ele. 



Voltamos à nossa vida 

ü  Quem são hoje “os sábios do Oriente” que 
procuram Deus? De que modo nos identificamos 
com eles? 

ü  Que estrelas indicam a sua presença no meio do 
mundo em que vivemos? 

ü  De que maneira podemos nós próprios ser estrelas 
que anunciam Jesus? 

ü  Que compromisso concreto poderíamos assumir 
para nos convertermos em estrelas para os outros? 



Oramos 

ü  Ler Mt 1, 18-25 



Próximo encontro 

ü Ler os capítulos 3 e 4 

ü Responder: 
 

ü Que episódios da vida de Jesus são 
contados nestes capítulos? 

ü Que títulos recebe? 



Até p’rá semana... SDQ 


