
O Nascimento de Jesus: Lucas 2: 1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Census Romano (Lucas 2:1-7) 

Nós vemos na passagem da Anunciação que Maria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, a 

Mãe do Messias, a Mãe do filho da Igreja confessa que Maria é verdadeiramente de Deus. E a cena da 

Visitação revela-nos que Ela é “A Mãe de Deus” (Theotokos). 4 “abençoada entre todas as mulheres”, A 

Rainha Mãe no reino do seu filho, e a nova Arca 4 CCC 495; Consílio de Efésios (431): DS251. Aliança 

carregando a presença de Deus. Agora a história da Natividade apresenta-nos, pela primeira vez, as lutas e 

sofrimentos que Maria experimentaria na sua missão maternal ao dar à luz Jesus em condições de pobreza, 

humildade e rejeição. 

1.   Ler Lucas 2:1-5. Notar que Lucas leva mais tempo a descrever as circunstancias do passado do que leva a 

descrever os detalhes a volta do nascimento de Jesus. Desta maneira Lucas chama a nossa atenção para algo 

no context histórico que pensa ser importante para compreender a história do nascimento de Cristo. Qual a 

palavra chave que é usada 4 vezes nestes cinco versículos? 

 

 

2.   Os Romanos usavam census para serem pagos pelo seu domínio sobre a terra. Este census, em particular, 

requeria que as pessoas  voltassem à sua terra natal. Repentinamente, Maria e José têm que fazer uma 

caminhada de Nazaré a Belém, uma jornada a pé, de talvez 4 ou cinco dias, pensa-se que nos últimos trés meses 

da sua gravidéz. Ler com cuidado Lucas 2:4-7, colocando-vos no lugar de Maria.  

 

Nascimento de Jesus - 1Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a 

terra. 2Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. 3Todos iam recensear-

se, cada qual à sua própria cidade. 4Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, 

à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, 5a fim de se recensear com Maria, sua 

esposa, que se encontrava grávida.  
6E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz 7e teve o seu filho primogénito, que 

envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria.  
8Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos 

durante a noite. 9Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu em volta deles; e tiveram 

muito medo. 10O anjo disse-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o 

povo: 11Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. 12Isto vos servirá de sinal: 

encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.»  
13De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo:  
14«Glória a Deus nas Alturas 

 e paz na terra aos homens do seu agrado.»  
 

A Visita dos Pastores. 15Quando os anjos se afastaram deles em direcção ao Céu, os pastores disseram uns aos 

outros: «Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer.»  
16Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. 17Depois de terem visto, 

começaram a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele menino. 18Todos os que ouviram se admiravam 

do que lhes diziam os pastores. 19Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. 
20E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes 

fora anunciado.  

 



a. Que se passaria no íntimo de Maria na sua caminhada para ir fazer o census a Belém?    

 

 

b. Qual teria sido a reação de Maria ao saber que “não havia lugar na hospedagem” e ter de dar à luz o filho 

nestas condições? Qual as emoções que sente e porquê? 

 

 

 

Para Guardar e Pensar (Lucas 2:8-19) 

3.   Jesus nasceu na humildade e pobreza; mas, na região ao redor de Belém, a Glória de Deus e os anjos, 

enchendo o céu de louvor a Deus e anunciando, aos pastores, o nascimento do Salvador ao mesmo tempo que 

guardam os seus rebanhos. Ler com atenção Lucas 2:8-19, focando-se no versículo 19. Qual é a resposta de 

Maria aos eventos à volta do nascimento do seu filho: os ordís, a pobreza e a humildade do nascimento do 

Messias e o extraordinário testemunho dos pastores? 

 

 

 

4.   Ligação com o Velho Testamento: Esta ideia de guardar e ponderar no seu coração é encontrada várias 

vezes no Antigo Testamento.   

 

a. Ler Gênesis 37:5-11. Qual a diferença entre a resposta dos irmãos de José ao seu sonho e a resposta do pai 

de José, Jacob (versículo 11)? 

 

 

 

b. Ler os Provérbios 3:1-2. Neste provérbio, que quer o pai que o filho faça? 

 

 

 

c. Ler o Salmo 119:11. Que quer o salmista fazer com a palavra de Deus e porquê? 

 

 

5.   Dado as maneiras que esta ideia de guardar e ponderar são usadas no Antigo Testamento , que quer dizer a 

Maria, o guardar e ponderar no seu coração todos acontecimentos que passaram acerca do nascimento de Jesus? 

 

 

Os Mistérios acerca do Nascimento de Jesus. 

 

6.   Um aspect do mistério acerca do nascimento de Jesus é que Maria é forçada, pelo decreto do census 

Romano, a viajar para Belém. Existe algo profundo acerca desta caminhada. Belém é uma cidade associada á 

nobreza. É a cidade da qual veio o Rei David e a cidade que adquiriu grande importância para o futuro de Israel. 

Ler Miqueias 5:2-45 (NAB 5:1-3) e responder ás seguintes perguntas: 



 

 

a.   Que diz a professia de Miqueis que irá acontecer em Belém? 

 

 

 

c.  Á luz desta Profecia, como usa Deus o sencus Romano para servir um bom propósito?  

 

 

 

7.   Outro aspecto do mistério do nascimento de Jesus e o anunciamento das “boas notícias” do anjo a 

todo o povo, o nascimento de um  Salvador que causa os anjos celestes a proclamarem a paz, Lucas 2:10-14). 

No primeiro século, César era conhecido como o “Salvador da palavra, “um filho de Deus”, aquele que trouxe 

as “boas notícias” de “paz” a todo o mundo, reconhecido por todo o reino como o começo de uma nova era. 

 

Voltar a ler Lucas 2:8-14. Á luz desta informação, que nos diz o anunciamento do anjo acerca do filho de Maria 

assim como os versículos do Evangelho de Lucas desafia a propaganda imperial acerca de Cesar? 

 

 

 

8.   Lucas dá-se ao cuidado de fazer sobressair a humildade, pobreza e rejeição à volta do nascimento de Jesus. 

Este é um mistério que Maria acabará por compreender mais profundamente, anos mais tarde, quando, na 

Sexta-Feira Santa, o seu filho é descido da Cruz. Voltar a ler Lucas 2:7. Depois ler Lucas 23:53 e respondam ás 

seguintes perguntas. Prestem uma atenção particular aos verbos que são usados em ambos os versículos. 

 

a.   Que se passa com o corpo de Jesus quando é descido da Cruz? 

 

 

b.   Que tem de comum com o que se passa no seu nascimento? 

 

 

 

c.   Á luz desta ligação literária, que nos está Lucas tentando dizer acerca do Filho de Deus? 

 

 

 

9.   Ligação Catequista: Maria na sua humilde maternidade, é um modelo para todos nós. Ler CCC 563 e 725. 

Que nos quer isto dizer ao procurarmos aceitar Jesus e levar a sua existência a todo o mundo? 

St João Paulo II reflecte na maneira como Maria partilha a missão redentora do seu Filho 

  

“Maria experimenta o parto em condições de extrema pobreza: ela não pode dar ao Filho de Deus nem 

mesmo o que as mães geralmente oferecem a um bebê recém-nascido; em vez disso, ela tem que colocá-lo 

'em uma manjedoura', um berço improvisado que contrasta com a dignidade do 'Filho do Altíssimo' ". 

 

O Evangelho observa que "não havia lugar para eles na estalagem" (Lc 2, 7). Esta declaração, lembrando o 

texto no prólogo de João: "Seu próprio povo não o recebeu" (Jo 1,11), prediz como seriam as muitas recusas 

com as quais Jesus se encontrará durante sua vida terrena. A frase "por eles" une-se ao Filho e à Mãe nesta 

rejeição, e mostra como Maria já está associada ao destino do sofrimento do Filho e compartilha a sua 

missão redentora.” 

 

- St. João Paulo II, Audiêcia Geral, 20 de Novembro de 1996.  



 

D.   Aplicação 

Depois de considerar a pergunta para a reflexão, comprometer a responder a Deus de uma forma prática e 

encerrar com oração. 

 

Reflectir 
 

Coloquem-se na posição de Maria. Ela é a mãe do Rei de Israel, a mãe do Filho de Deus. Ela é a Rainha Mãe é 

“Abençoada entre todas as mulheres”. Mesmo assim no final da sua maternidade, é forçada a caminhar de 

Nazaré e dirigir-se para sul até Belém, onde dá á luz Jesus num local pobre e humilde o qual seria despresado 

por qualquer recém-nascido e certamente inapropriado para um rei. Maria não é tratada como merece e o seu 

nobre filho não é recebido como devia. Mesmo assim, nunca lemos que Maria reclamou ou ordenou melhor 

tratamento. Em vez, voltou-se para o Senhor e em oração, guardou “todos estas coisa, ponderando-as no seu 

coração” (Lucas 2:19). 

 

Qual a tua reacção quando não és tratado(a) da maneira que pensas devias ser? Quando não és apreciado(a)? 

Quando as coisas não correm da maneira que planeastes? 

 

 

 

Compromisso 
 

O que aprendeu do exemplo de Maria? Nomear um ou dois exemplos práticos em que  o exemplo de Maria te 

inspira a responder virtuosamente ao tratamento pobre; na tua paróquia, de algum membro familiar, ou por um 

amigo(a). 

Em oração comprometa-se, na próxima oportunidade, a actuar naquilo que aprendeu. 

 

 

 

Oração 
 

Na última semana, vimos o Magnificat de Maria no qual ela recorda o seu “estado baixo” e o poder de Deus. 

Faça dele, outra vez esta semana, a vossa oração, particularmente quando procuras comprir aquilo que  

descrevestes acima. 

 

 

  

O Magnificat 

«A minha alma glorifica o Senhor 47e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 48Porque 

pôs os olhos na humildade da sua serva: de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas 

as gerações. 49O Todo-poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome. 50A sua 

misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que O temem. 51Manifestou o 

poder do seu braço e dispersou os soberbos. 52Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou 

os humildes. 53Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. 54Acolheu a 

Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, 55como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e 

à sua descendência para sempre» - Lucas 1:46-55 


