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Introducao
Profetas Desconhecidos

~

~



Introducao Profetas Desconhecidos
~

~

Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe 
posto o nome de Jesus, o qual lhe havia sido dado pelo anjo antes 
de Ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de 

acordo com a Lei de Moisés, José e Maria O levaram a Jerusalém 
para apresentá-lO ao Senhor (como está escrito na Lei do 

Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao 
Senhor”) e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a 

Lei do Senhor: “um par de rolinhas ou dois pombinhos” 



Introducao Profetas Desconhecidos
~

~

Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era 
justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel; e o 

Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo 
Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo 

do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando 
os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme 
requeria o costume da Lei, Simeão o tomou nos braços e 

louvou a Deus, dizendo:



Introducao Profetas Desconhecidos
~

~

O Soberano, como prometeste,  
agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus 
olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de 

todos os povos: luz para revelação aos gentios  
e para a glória do teu povo, Israel



Introducao Profetas Desconhecidos
~

~

O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que 
fora dito a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse 
a Maria, mãe de Jesus: “Este menino está destinado a causar 
a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um 

sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos 
corações será revelado. Quanto a você, uma espada 

atravessará a sua alma



Introducao Profetas Desconhecidos
~

~

Estava ali uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de 
Aser. Era muito idosa; havia vivido com seu marido sete anos 
depois de se casar e então permanecera viúva até a idade 
de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo: adorava 
jejuando e orando dia e noite. Chegando ali naquele exato 
momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino 

a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém



Introducao Profetas Desconhecidos
~

~

Depois de terem feito tudo o que era exigido pela Lei do 
Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na 

Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de 
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre Ele

Lucas 2:22-40



Piedade
José e Maria



Piedade A. Características

 Por ser José, seu marido, um homem justo, e não 
querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o 

casamento secretamente (…) Ao acordar, José fez o que o 
anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria 

como sua esposa
Mateus 1:19, 24



Piedade A. Características

 Mas o anjo lhe disse: “Não tenha medo, Maria; você foi 
agraciada por Deus! (…) Em alta voz exclamou: “Bendita 
é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará 

à luz
Lucas 1:30, 42



B. Obediência a Lei

Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, 
foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe havia sido dado 

pelo anjo antes de Ele nascer
 Lucas 2:21

Piedade



B. Obediência a Lei

Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo 
com a Lei de Moisés, José e Maria O levaram a Jerusalém 

para apresentá-lO ao Senhor (como está escrito na Lei do 
Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino será 

consagrado ao Senhor”) e para oferecer um sacrifício, de 
acordo com o que diz a Lei do Senhor: “um par de rolinhas 

ou dois pombinhos”
 Lucas 2:22-24

Piedade



B. Obediência a Lei

1. Consagração ou apresentação da criança ao Senhor:
a. A princípio a Lei exigia a consagração de todos os 

primogênitos ao Senhor (Ex. 13:1; 11ss);
b. Posteriormente, essa consagração foi atribuída a tribo de 

Levi, que assumiu as funções do culto em Israel;
c. Com isso, provisões legais foram instituídas para realizar o 

resgate do primogênito com o pagamento de 60 gramas de 
prata (Nm 18:15-16);

Piedade



B. Obediência a Lei

2. Purificação da mãe após o parto:
a. De acordo com a lei, a mulher que desse luz a um menino ficaria 

cerimonialmente impura por sete dias (Lv 12:1-2);
b. Ela deveria ficar reclusa por 33 dias até que pudesse ir ao Templo 

realizar o sacrifício de um cordeiro e um pombinho ou rolinha por 
usa impureza (Lv 12:6-7);

c. Caso não pudesse oferecer um cordeiro, ela deveria oferecer duas 
pombinhas ou duas rolinhas, uma para holocausto e outra para 
oferta pelo pecado (Lv.12:8);

Piedade



B. Obediência a Lei

Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo 
com a Lei de Moisés, José e Maria O levaram a Jerusalém 
para apresentá-lO ao Senhor (como está escrito na Lei do 

Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino será 
consagrado ao Senhor”) e para oferecer um sacrifício, de 

acordo com o que diz a Lei do Senhor: “um par de rolinhas 
ou dois pombinhos”

 Lucas 2:22-24

Piedade



B. Obediência a Lei

Depois de terem feito tudo o que era exigido pela Lei 
do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na 

Galileia

 Lucas 2:39

Piedade



C. Pobreza Sacrificial

e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a Lei 
do Senhor: “um par de rolinhas ou dois pombinhos”

 Lucas 2:24

Piedade



Antecipacao
Simeão

~

~



Antecipacao A. Características

Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era 
justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel; e o 

Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo 
Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do 

Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. 
 Lucas 2:25–27a

~

~



Antecipacao A. Características

Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era 
justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel; e 

o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo 
Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do 

Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. 
 Lucas 2:25–27a

~

~



Antecipacao
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era 
justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel; e o 

Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo 
Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo 

do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. 
 Lucas 2:25–27a

~

~ B. Direção do Espírito



Antecipacao
1. Ele é descrito como um servo de Deus:

a. Moisés foi descrito como alguém sobre quem o Espírito estava (Nm 
11:17, 25);

b. Josué foi descrito assim (Nm 27:18)
c. Juízes foram descritos desse modo (Otoniel, Jz 3:10; Gideão, Jz 6:34; Jefte 

Jz 11:29; Sansão, Jz 13:25; 14:6);
d. Reis foram descritos desse modo (Saul, 1Sam 10:6; 11:6; Davi 1Sam 

16:13, Azarias, 2Cr 15:1; Jaaziel, 2Cr 20:14);
e. Messias foi descrito assim (Is 11:2; 42:1)

~

~ B. Direção do Espírito



Antecipacao
2. Ele é descrito como um profeta:

a. Jeremias é descrito como alguém que recebeu uma mensagem da 
divindade para proclamar (Jer 25:30; 26:2);

b. No judaísmo exista uma forte relação entre a profecia e o Espírito (Jr 
31:31-33; Jl 2:28-32);

c. A Teologia do judaísmo do primeiro século, acreditava que o ofício Profeta 
havia se encerrado em Malaquias (b.Sota. 48b;Jos.Ag.Apion 1.8; 2Baruch 85:3); 

d. Por outro lado, os judeus esperavam por uma manifestação de um profeta 
enviado por Deus (1Mac. 9:27; 14:41);

~

~ B. Direção do Espírito



Antecipacao

3. Ele é descrito como alguém em sintonia com Deus:
a. Jesus é descrito como impelido pelo Espírito Santo (Lc 

4:1);
b. Paulo é descrito como alguém dirigido pelo Espírito 

Santo (At 16:6-8);

~

~ B. Direção do Espírito



C. Dupla Expectativa

1. Positiva 

O Soberano, como prometeste,  
agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus 
olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de 

todos os povos: luz para revelação aos gentios  
e para a glória do teu povo, Israel

Lucas 2:29–32

Antecipacao~

~



C. Dupla Expectativa

1. Positiva 

O Soberano, como prometeste,  
agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus 
olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de 

todos os povos: luz para revelação aos gentios  
e para a glória do teu povo, Israel

Lucas 2:29–32

Antecipacao~

~



C. Dupla Expectativa

1. Positiva 

O Soberano, como prometeste,  
agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus 
olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de 

todos os povos: luz para revelação aos gentios  
e para a glória do teu povo, Israel

Lucas 2:29–32

Antecipacao~

~



C. Dupla Expectativa

1. Positiva 

O Soberano, como prometeste,  
agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus 
olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de 

todos os povos: luz para revelação aos gentios  
e para a glória do teu povo, Israel

Lucas 2:29–32

Antecipacao~

~



C. Dupla Expectativa

2. Negativa 

Este menino está destinado a causar a queda e o 
soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de 

contradição, de modo que o pensamento de muitos 
corações será revelado. Quanto a você, uma espada 

atravessará a sua alma
Lucas 2:35-36

Antecipacao~

~



C. Dupla Expectativa

2. Negativa 

Este menino está destinado a causar a queda e o 
soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de 

contradição, de modo que o pensamento de muitos corações 
será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua 

alma
Lucas 2:35-36

Antecipacao~

~



C. Dupla Expectativa

2. Negativa 

Este menino está destinado a causar a queda e o 
soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de 
contradição, de modo que o pensamento de muitos 
corações será revelado. Quanto a você, uma espada 

atravessará a sua alma
Lucas 2:35-36

Antecipacao~

~



Proclamacao
Ana

~

~



Proclamacao A. Características

Estava ali uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de 
Aser. Era muito idosa; havia vivido com seu marido sete anos 
depois de se casar e então permanecera viúva até a idade 

de oitenta e quatro anos.
Lucas 2:36–37.

~

~



Proclamacao A. Características

Estava ali uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de 
Aser. Era muito idosa; havia vivido com seu marido sete 
anos depois de se casar e então permanecera viúva até a 

idade de oitenta e quatro anos.
Lucas 2:36–37.

~

~



Proclamacao A. Características

Estava ali uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. 
Era muito idosa; havia vivido com seu marido sete 
anos depois de se casar e então permanecera viúva 

até a idade de oitenta e quatro anos.
Lucas 2:36–37.

~

~



Proclamacao B. Dedição no Templo

Nunca deixava o templo: adorava jejuando e orando dia e 
noite.

 Lucas 2:37

~

~



Proclamacao C. Proclamação Fiel

Chegando ali naquele exato momento, deu graças a 
Deus e falava a respeito do menino a todos os que 

esperavam a redenção de Jerusalém
 Lucas 2:38

~

~



Proclamacao C. Proclamação Fiel

Chegando ali naquele exato momento, deu graças a Deus e 
falava a respeito do menino a todos os que esperavam a 

redenção de Jerusalém
 Lucas 2:38s

~

~



Conclusao
Símbolos do Advento

~



Conclusao O que esses símbolos falam sobre nós?

1. Como José e Maria, devemos viver de modo piedoso 
(obediente e fiel) enquanto esperamos pela parousia (retorno 
de Cristo);

2. Como Simeão, devemos viver em antecipação pela 
parousia (retorno de Cristo) conscientes da dupla expectativa 
relacionada ao evento;

3. Como Ana, devemos viver em proclamação de Cristo a 
todos até que Ele venha;

~


