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OS MAGOS NUNCA TIVERAM PRESENTES 
NO NASCIMENTO DE JESUS CRISTO 

 
 
Ao Receberem a Noticia que havia nascido o Rei dos 
Judeus, uns magos do oriente tomaram suas bagagens 
de viagem e se deslocaram para o aeroporto mais 
próximo e tomaram o vôo para Jerusalém. 
 
Então ao chegarem ao seu destino(Jerusalém) tomaram 

algumas Informações e alugaram um carro e se dirigiram para Belém, na 
periferia da cidade e encontraram o estábulo, onde se encontrava em uma 
manjedoura o menino Jesus. 
 
Esta seria a forma mais possível para que eles tivessem estado no dia do 
nascimento de Jesus Cristo. 
 
Porem o nascimento de Jesus foi há dois milênios, e não havia estes meios 
de transportes. 
 
Diz a Bíblia que eles vieram do oriente, mais possivelmente da Índia, e o 
percurso da Índia até Jerusalém em linha reta(Por avião) tem mais de 4 mil 
Km, e por terra o percurso estimado chegaria em 8 mil km. 
 
Como a viagem foi feita sempre a noite e de camelos, o percurso por terra 
levou um tempo de aproximadamente 2 anos. 
 
Depois dos Magos chegarem em Jerusalém, quando foram instruídos a 
continuar a viagem e depois retornar para Informar o rei Herodes sobre o 
paradeiro deste menino, e como isto não sucedeu, em sua fúria o Rei 
mandou matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo, indicado 
pelo Magos o tempo da aparição da estrela. 
 
Os magos encontraram o menino em sua casa com dois anos de idade(Mateus 
2:11). 
 
Esta introdução dos magos no nascimento de Jesus, é uma mentira, como 
tantas outras mentiras foram introduzidas, para tirar o foco principal do que é 
Verdadeiramente o natal. 
 
Os Magos não estiveram no seu nascimento, o Papai-Noel Não tem nada a 
ver com o Nascimento do Filho de Deus, e também a data de nascimento não 
é 25 de dezembro, mas muito provavelmente em no começo de Abril. 
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Nos sabemos que o calendário foi modificado varias vezes, e sabemos que 
Jesus não Nasceu no Ano Zero, mas ficou de referencia seu nascimento no 
novo calendário que até hoje é utilizado. 
 
Estas introduções errôneas aparentemente tão inofensivas, são as que deram 
margem para que fosse deixado de lado o que a Palavra de Deus tem dito. 
 
Diz a Bíblia que o Pai da mentira e do engano é o diabo e ele peca desde o 
principio, acrescentando algo ou tirando algo das escrituras, trazendo engano 
para o povo.( João 8.44) 
 
Assim como mentiram sobre os magos estarem no Nascimento de Jesus, 
mentiram em relação ao Papai-Noel, mentiram sobre a páscoa, onde 
introduziram Ovos e Coelhos, mentiram que Jesus é um Deus numa trindade, 
e que Maria então é a Mãe de um Deus. 
 
Depois disseram que Pedro foi o primeiro papa e que ele esteve em Roma, e 
que a Igreja esta literalmente edificada sobre Pedro que esta sepultado 
embaixo da Igreja. 
 
A Igreja de Jesus Cristo Nunca foi Edificada em Pedro, e Pedro Nunca esteve 
em Roma. 
 
Os protestantes também trouxeram mentiras quando disseram que a Igreja 
esta edificada sobre Cristo, e também os protestantes Unicistas mentiram 
dizendo que Jesus era o próprio Deus e pai de si mesmo. 
 
Um amontoado de mentiras que culminaram em Ensinamentos religiosos 
cheios de mentiras repartido para o povo para que não venham se encontrar 
com Deus. 

 
Abaixo algumas citações do Reverendo Branham 
 

34343434 Como no nascimento do Senhor Jesus, quais foram os primeiros que 
vieram, o que declarou isto primeiro: Uma estrela começou a varrer os 
céus. Os Magos vieram do Oriente para -- para Jerusalém, lá da Índia, os 
três Magos. Quando eu fui à Índia, a gente continua a vê-los da mesma 
maneira, assentados nas ruas, são os que eles chamam de homens 
sábios, ou de magos, fitadores de estrela, como alguns os chamam. Mas 
Deus sempre declara as coisas no céu antes Dele fazê-las na terra. - A A A A 
ELE OUVIELE OUVIELE OUVIELE OUVI 
 

19191919 Estes magos. Temos uma idéia aqui que,, e nos foi dito através da tradição, que ali 
haviam três magos, mesmo assim não sabemos se isto é verdade. A Bíblia não diz que ali 
havia “três”. Contudo, eu tive o privilégio de pregar na Índia, de onde eles vieram, e eles 
viajam de três. Isto, nós ainda os vemos. Há não muito atrás que eu estava na Índia. A ali 
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você os vê como que agachados nas ruas com seus, durante o dia, com suas cabeças 
batendo uma contra a outra, com seus turbantes, assentados ali como que sonhando de 
dia. Eles nunca realmente sentam, eles simplesmente agacham. E esta é a razão, eu 
penso, que cremos que ali haviam três magos, porque eles viajam em três. - VIMOS A VIMOS A VIMOS A VIMOS A 
SUA ESTRELA E VIEMOS ADORÁSUA ESTRELA E VIEMOS ADORÁSUA ESTRELA E VIEMOS ADORÁSUA ESTRELA E VIEMOS ADORÁ----LOLOLOLO 
 
186186186186 E ela disse: “Agora, estes três magos vieram.” E disse: “Quando aquelas três 
estrelas, quando elas... Vieram de direções diferentes e se encontraram em Belém. E 
dizem que descobriram e consultaram, e um era da linhagem de Cão, Sem, e Jafé, os três 
filhos de Noé.” E ela disse: “Então eles vieram e adoraram ao Senhor Jesus Cristo.” E 
disse: “Quando eles partiram,” disse: “eles trouxeram presentes e ofereceram a Ele.” - 
COMO O ANJO VEIO A MIM E A SUA COMCOMO O ANJO VEIO A MIM E A SUA COMCOMO O ANJO VEIO A MIM E A SUA COMCOMO O ANJO VEIO A MIM E A SUA COMISSÃOISSÃOISSÃOISSÃO 
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