O sacerdote fez a cerimônia de seu serviço oficial. Tomou a criança nos braços, e ergueu-a
perante o altar. Depois de a devolver à mãe, inscreveu o nome “Jesus” na lista dos
primogênitos. Mal pensava ele, enquanto a criança lhe repousava nos braços, que era a
Majestade do Céu, o Rei da Glória. Não pensou o sacerdote que essa criança era Aquele de
quem Moisés escrevera: “O Senhor vosso Deus vos suscitará um Profeta dentre vossos
irmãos, semelhante a mim; a Este ouvireis em tudo o que vos disser”. Atos dos Apóstolos
3:22. Não pensou que essa criança era Aquele cuja glória Moisés rogara ver. Mas Alguém
maior do que Moisés Se achava nos braços do sacerdote; e, ao inscrever o nome do menino,
inscrevia o dAquele que era o fundamento de toda a dispensação judaica. Aquele nome
devia ser sua sentença de morte; pois o sistema de sacrifícios e ofertas estava
envelhecendo; o tipo havia quase atingido o antítipo, a sombra ao corpo. Desejado de
Todas as Nações, 28

Os anjos maravilharam-se ante o glorioso plano da redenção. Observavam a ver de que
maneira o povo de Deus receberia Seu Filho, revestido da humanidade. Anjos foram à terra
do povo escolhido. Outras nações estavam embebidas com fábulas, e adorando falsos
deuses. À terra onde se revelara a glória de Deus, e brilhara a luz da profecia, foram os
anjos. Dirigiram-se invisíveis a Jerusalém, aos designados expositores dos Sagrados
Oráculos, e ministros da casa de Deus. Já a Zacarias, enquanto ministrava perante o altar,
fora anunciada a proximidade da vinda de Cristo. Já nascido estava o precursor, havendo
sua missão sido atestada por milagres e profecias. As novas de Seu nascimento e o
maravilhoso significado de Sua missão tinham sido amplamente divulgados. Todavia,
Jerusalém não se estava preparando para receber o Redentor. Desejado de todas as nações,
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1. O que o nascimento de Jesus demonstra sobre quem Ele era?
2. Quais principais acontecimentos na vida de Jesus, demonstra de que Ele não era um
homem comum?
3. Quais ensinos de Jesus podem ser vistos até hoje no dia a dia das pessoas?
4. Quem é Jesus para você?

Material adicional:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxnfveCkS-Q
https://www.youtube.com/watch?v=L61W31fLD3o
Com Pr. Elmar Borges
Líder de Jovens da USB

