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INTRODUÇÃO: 
 

Talvez um dos momentos mais significativos da história da infância de Jesus seja a ocasião em que 
José e Maria O levaram para ser dedicado no Templo. Embora essa fosse uma prática comum na 
religião judaica, a dedicação de Jesus não foi como as outras. Algo muito extraordinário ocorreu 
durante a cerimônia. Simeão, um homem bom e piedoso, que esperava a consolação de Israel, estava 
no lugar certo e na hora certa, para ver com seus olhos o cumprimento do seu sonho, da promessa 
de Deus para sua vida. Pelo Espírito foi a ele revelado, que ele não morreria sem antes ter visto o 
Cristo do Senhor! Por isso ele pode dizer: “Despede o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua 
salvação”! 

 

 
ESBOÇO: 
 
 
 

1. Um sonho proclamado no Édem: Gn 3.15 – “E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua 
semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” 
 

2. Um sonho anelado pelos descendentes de Adão: Mc 2.10-11 - “E o anjo lhes disse: Não temais, 
porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo,  11 pois, na cidade de 
Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.  12 E isto vos será por sinal: achareis o menino 
envolto em panos e deitado numa manjedoura.” 
 

3. Um sonho cumprido para o ladrão da cruz: Lc 23-42-43 – “E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de 
mim, quando entrares no teu Reino. 43 E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no 
Paraíso.” 

 
4. Um sonho realizado para os crentes em Jesus: 1 Jo 3.2-3 – “Amados, agora somos filhos de Deus, 

e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele; porque assim como é o veremos.   3 E qualquer que nele tem esta esperança 
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.” 

 
 
 
TEMA: 
Inspirativo 


