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ALIMENTANDO O REBANHO 

Tema: As 3 características de Simeão 

Texto: Lc. 2:25-31 

Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e 
este homem era justo e temente a Deus, esperando a 
consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele. 
E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não 
morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. 
E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram 
o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso 
da lei, 
Ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e 
disse: 
Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo a 
tua palavra; 
Pois já os meus olhos viram a tua salvação, 
A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. 

 

 
 



Introdução: 

Podemos alcançar além daquilo que almejamos, pois, os 
pensamentos de Deus são maiores que os nossos.  

Simeão tinha a expectativa de ver a salvação da 
humanidade (Jesus), porém, não apenas o viu mais o 
abraçou, beijou e o apresentou a Deus. 

Temos tantos sonhos, desejos e objetivos; e achamos que 
não iremos alcançá-los, o tempo está passando e nenhum 
sinal, parece que está mais distante. 

Quero apresentar a vocês as três características na vida de 
Simeão que fez com que seu sonho tornasse realidade. 

 

1 - Espírito Santo estava sobre ele. (v. 25) 

A presença de Deus na nossa vida é fundamental para que 
nossos objetivos sejam alcançados. Sem Ele nada somos, 
sem Ele nada podemos fazer. Não vencemos as lutas por 
nossa própria capacidade, não rompemos porque somos 
os melhores. Mais, se vencemos, se rompemos é por 
mérito da presença de Deus na nossa vida: e temos 
muitos exemplos na bíblia que nos mostra esta realidade. 

Abraão, José do Egito, Davi, Elias, Eliseu e tantos outros, 
que se não fosse Deus em suas vidas não teriam o sucesso 
que tiveram.  

Busque mais a presença de Deus, seja cheio de sua 
presença, porque dependemos totalmente Dele.  

 

2 - E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo. (v. 26) 

Outra coisa muito importante é também ouvir a voz de 
Deus. Não basta apenas Tê-lo, é necessário ouvir e 
obedecer. 

Lembro-me das histórias de Davi e suas vitórias, como se 
deu, não foi apenas porque Davi tinha Deus, mais também 
porque Davi sabia ouvi-lo. 

Não adianta o jovem ter seus pais e não dá ouvido a eles. 

Não adianta dizer que tem Deus e não Ouvi-lo(obedecer). 

 

3 - E pelo Espírito foi ao templo. (v. 27) 

Ser guiado por Deus é também fundamental para sermos 
bem-sucedido. 

Simeão era cheio do Espirito Santo, ouvia o Espirito Santo 
e era guiado pelo Espirito Santo, que maravilha.  

Que estas características na vida de Simeão seja as nossas, 
em nome de Jesus. 

Deus abençoe este ano de 2018, com muita saúde, paz, 
alegria e muita, muita presença de Deus. 


