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Segundo Capítulo 

A visita dos Magos vindos do alevante  

 1 2Agora 1o 4havendo-sido-gerado 3Jesus em Belém da Judéia em os dias de-Herodes, o rei, veja! 
Magos[a]*Místicos-veneráveis vindos desde as-partes-do-alevante chegam-publicamente para-dentro de-

Jerusalém, 2 asseverando: “Aonde está aquele havendo-sido-nascido rei[b] dos Judeus? 2Pois 1vimos 4o 

5astro[c] 3Dele em o alevante*nascente[d] e aqui chegamos para se-ajoelhar-perante Ele”. 3 2E 1havendo-

ouvido isto Herodes, Ν Herodes, o rei ♦ o rei Herodes o rei, alarmou-se-terrivelmente e toda Jerusalém com ele· 4 E 
havendo-reunido[e] todos os arquissacerdotes[f] e escriturários[g] do povo judeu, ele-inquiria com eles 

onde o Ungido bem-tenha-se-gerado. 5 2Já 1eles*os arquissacerdotes e escriturários asseveraram Ν asseveraran ♦ replicaram 

a-ele: “Em Belém da Judéia, 2pois 1assim tem-se-escrito através do porta-voz: 6 ‘E tu, Belém, na terra de-
Judá, de-modo-algum és a menor vila entre os arraiais regentes de Judá, 3pois 1de 2ti procederá tornando-

se-regente o ungido, o-qual pastoreará o 2meu 1povo, o Israel’”.  7 Então Herodes, 2havendo-chamado 

1aparte[h] os Magos*Místicos-veneráveis, determinou Ν determinou exatamente ♦ exatamente determinou exatamente com eles o 

período do 2astro 1que-manifestou-brilhando. 8 E havendo-enviado eles para Belém disse: “Havendo-se-
ido ao-próprio-modo, 2pesquisai 1com-cuidado a-respeito do menino 4e 3quando o achardes, mandai-

avisar isto a-mim, para-que eu-também havendo-chegado, se-ajoelhe-perante a-ele”. 9 2Já 1eles, havendo-
ouvido o rei, foram-ao-próprio-modo e veja! O astro, o-qual eles viram em o alevante*nascente, ia-adiante 

deles até-que havendo-chegado, se-parou Ν se parou ♦ foi parado sobre onde estava-sendo presente o menino. 

10 2E 1havendo-visto o astro, regozijaram 5excessivamente com 4grande 3alegria. 11 E havendo-chegado 
dentro da casa[i], viram o menino, com*após Maria, a mãe dele, e havendo-se-jogado-ao-chão, se-

ajoelharam-perante a-ele, e abrindo os tesouros deles, tributaram a-ele ofertas, ouro, incenso e mirra. 12 

E havendo-sido-advertidos divinamente por sonho para não voltarem-outra-vez a Herodes, 4regressaram 
1por 2outro 3caminho para a terra deles.  

O regresso ao Egito  

 13 2E 1mal-havendo-regressado deles, veja! Um anjo de-nosso-Senhor aparece por sonho ao José, 
exortando: “Havendo-sido-levantando, toma o menino e a mãe dele e foge para o-Egito e fica lá até 

conforme eu-diga a-ti, 2pois 3Herodes 1está-para procurar o menino para destruir ele”. 14 2Já 3havendo-
sido-levantando 1ele em Belém, tomou-consigo o menino e a mãe dele de-noite e regressou para o-Egito, 

15 e ficou lá até a morte de-Herodes· para-que se-torne-plena a palavra-havendo-sido-falada por o Ν o 

Senhor ♦ Senhor Senhor através do porta-voz dizendo, “De-dentro do-Egito chamei o 2meu 1Filho”. 16 Então 
Herodes, havendo-visto que foi-zombado*burlado(virar-o-nariz) por todos os Magos*Místicos-veneráveis, momento em 
que se-tornou-enfurecido excessivamente, e havendo-enviado comissários, massacrou todos os meninos, 
os primeiros em Belém e em todas as comarcas dela, de dois-anos e abaixo, conforme o tempo o-qual se 

determinou com os Magos*Místicos-veneráveis. 17 Então se-tornou-plena a palavra-havendo-sido-falada por Ν 

por ♦ através meio de Jeremias, o porta-voz dizendo: 18 “Uma voz em Ramá ouviu-se, lamentação Ν lamentação e ♦ 

― e pranto e 2muito 1clamor, Raquel chorando para os filhos dela, e não queria ser-confortada, pois não 
sendo-mais-vivos”. 

O regresso a Nazaré  

 19 2Agora, 1havendo-finalizado a vida do rei Herodes, Veja! Um anjo de nosso Senhor por Ν por sonho 

aparece ♦ aparece por sonho sonho aparece ao José em Egito 20 dizendo: “Havendo-sido-levantando, toma o 
menino e a mãe dele e estejas entrando-ao-próprio-modo para a-terra de Israel, pois estão mortos[j] os 

que estavam procurando a vida*alma do menino”. 21 Então ele, havendo-sido-levantado, tomou-consigo o 

menino e a mãe dele e veio Ν veio ♦ entrou para a-terra de-Israel. 22 2Mas 21havendo-ouvido que Arquelao 

está reinando sobre Ν sobre ♦ ― as terras da Judéia, no-lugar de-Herodes, o pai dele, receou ir lá. 2Aí, 

1havendo-sido-advertido divinamente por sonho, regressou para as partes da Galileia, 23 e havendo-
chegado a região que morava, estabeleceu-se em a cidade chamando-se Nazaré para-que se-torne-plena 
a palavra-havendo-sido-falada através dos porta-vozes[l]: “Que Nazareno[m] se-chamará”. 

 
[a] A Palavra ‘Magos’ possui o radical ‘megas’ e denota  Místicos sábios e veneráveis, estudiosos da astronomia, interpretação de visões 

e várias outras "artes ocultas [b]Tácito, Histórias, 5:13, Suetônio, Vida de Vespasiano, 4:5; dentre outros, testificam a expetativa de que 
nasceria um rei na Judeia que governaria o mundo, porém as fontes estão sujeitas a contestação. Herodes foi honrado pelo Senado Romano 
com o título de “rei da Judéia” e, portanto, conhecido como “rei dos judeus”. [c] O aparecimento milagroso do astro é profetizado em Nm 
24:17 e as habilidades dos Magos, também citados em Daniel, estão descritas em Is 47:11-13, Mat. 12:42, 1 Reis. 10:1-13 . [d] Expressão 
técnica que recorre ao começo do fenômeno observada pelos magos [e]Uma reunião pública [f] Os arquissacerdotes são descendentes de 
Aarão [g] Os ”Gramatikos” foi o termo designado para os conhecedores e estudiosos das Escrituras [h] Uma reunião aparte em contraste 
com a primeira [i] Não é a residência em Nazaré citada em Lc 1:26-27, 2:39, mas uma residência permanente em Belém e o menino “to 
pandion” em contraste com “to brephos” o lactente*neném em Lucas 2:16  não estava na manjedoura, porém, nesta residência após Maria, 
próximos a Jerusalém, onde foi cumprida toda a Lei a respeito do recém-nascido conforme Lc 2:1-39. [j] Está no plural representando 
Herodes e os súditos dele, porém, estudos recentes mostram que Herodes morreu logo após o nascimento do Ungido e que os súditos não 
mais cumpriram os vereditos dele.  [l] A palavra porta-vozes está no plural, significando não indicar uma profecia em particular e o termo 
‘palavra-havendo-sido-falada’ não significa necessariamente ter sido escrita. [m] Uma conjectura faz referência profética ao Ungido como o 
termo `ramo` em Isa 11:1.   


