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Já se foram oito meses de impacto do
Covid-19 em nossas vidas, na vida da
ŝŐƌĞũĂ͕ ŶĂ ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ŶĂ ƉŽůşƟĐĂ͘ Ɛ
incertezas que o vírus trouxe são muitas
como vou pegar o vírus e sobreviver;
precisa usar máscara, é bom o lockdown,
que resultados ele trará para os mais
pobres, que resultado trará para o sistema
imunológico, deve-se tomar a vacina,
ƋƵĂů͕ĂƐŶŽơĐŝĂƐƐĆŽĐŽŶĮĄǀĞŝƐ͕ŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
ƐĆŽĐŽŶĮĄǀĞŝƐ͕ƐĞĚĞǀĞƚŽŵĂƌ,Y͕ĞƚĐ͘
Já saímos da primeira onda, algumas
destas dúvidas ainda permanecem, mas já
podemos ter várias certezas e algumas
destas, nós cristãos devemos ter bem
fortes em nossas mentes:
ϭ͘KŽǀŝĚͲϭϵĂŝŶĚĂĠƉŽƵĐŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽ
e traz seus mistérios, mas sua letalidade é
ďĂŝǆĂ͕ ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ Ž ƉĞĐĂĚŽ Ġ ϭϬϬй ůĞƚĂů͘
Seja por Covid-19, seja por qualquer outra
ĐĂƵƐĂ͕ƚŽĚŽƐŵŽƌƌĞƌĆŽ͘
Ϯ͘ EŽƐƐĂƐ ǀŝĚĂƐ ĞƐƚĆŽ ŶĂƐ ŵĆŽƐ ĚĞ
Deus e embora todos os cuidados
razoáveis sejam cabíveis, é Deus quem
ĐŽŶƚƌŽůĂ ŶŽƐƐĂ ǀŝĚĂ Ğ ŶŽƐƐĂ ŵŽƌƚĞ͘
WŽĚĞŵŽƐĚĞƐĐĂŶƐĂƌŶĞůĞ͘
ϯ͘ Ɛ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉĞůŽ
Covid-19 são também oportunidades de

Deus para crescimento tanto em família
ĐŽŵŽ ƉĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞ͘ ƐƐŝŵ ƚĞŶŚŽ
encontrado pessoas que cresceram com a
crise, mas vejo pessoas que estão
ƋƵĞďƌĂĚĂƐĞŵŽĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘
ϰ͘ŝŐƌĞũĂĚĞĞƵƐĠŽŽƌƉŽĚĞƌŝƐƚŽ͕
ƵŵĂŵďŝĞŶƚĞƚĞƌĂƉġƵƟĐŽĞĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂ
ĂƐĂƷĚĞ͘sŽůƚĂƌĂĐŽŶǀŝǀĞƌĐŽŵŽƐŝƌŵĆŽƐĠ
fundamental para ser cuidado e cuidar de
pessoas, para ser amado e amar, para ser
ĞŶĐŽƌĂũĂĚŽĞĞŶĐŽƌĂũĂƌŽƐŝƌŵĆŽƐ͘
Estamos crescendo e a cada semana
mais perto da liberdade plena para
ƌĞƵŶŝƌŵŽƐ Ž ƉŽǀŽ ĚĞ ĞƵƐ͘ :Ą ƚĞŵŽƐ
ĂůŐƵŵĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĚŽƐ
cultos, em breve voltaremos às classes e
aguardamos a oportunidade de convívio
ĞŵŐƌƵƉŽƐŶŽƐůĂƌĞƐ͘
KƌĞ ƉŽƌ ƐĞƵƐ ŝƌŵĆŽ Ğ ŝŶǀŝƐƚĂ ĚŽ ƐĞƵ
ƚĞŵƉŽŶŽĐƵŝĚĂĚŽĚĞůĞƐ͘
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ŇĞŝƚĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

O Grande Plano: Humildade e glória - Lucas 2.1-7
Preletor: Fernando Leite
Introdução

1º Olhar: Histórico

Lc 1.14-15; 31-33; Jo 1.14

Lc 2.1-3; Is 10.5-7; Is 45.1-4

O cumprimento da promessa de um ﬁlho a
Maria

com

humilde,

discreto

e

fosco

nascimento era a chegada do glorioso Salvador
do mundo, o sucessor de Davi, o Filho de Deus
que reina sobre todos os povos.

Quero lançar com vocês três olhares que
consideram diﬁculdades e fatos para que
possamos entender a glória do nascimento do
Filho de Deus na forma humana.

2º Olhar: Profético

Conclusão: A glória humilde

Lc 2.4; Gn 35.19; Mq 5.2; Lc 2.5

Jo 1.14; Fp 2.5-8

3º Olhar: Humildade
Lc 1.6-7; Mt 1.25; 1Pe 2.24

