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•   Cada encontro é uma oportunidade de levar crianças a Jesus. Portanto, ore para que o Es  

pírito Santo conduza as crianças a um encontro pessoal com Jesus. Coloque-se nas mãos do  

Senhor para ser um instrumento.  

Palavras que precisam ser aprendidas:  

1 . Primogênito –  O filho mais velho.  

2 . Messias –   O Salvador prometido no Antigo Testamento (AT). Messias (hebraico) é o mes  

mo que Cristo (grego) e quer dizer “Ungido”.  

Recurso para a lição bíblica:  

•   Roda da conversa. Coloque as crianças sentadas em círculo e sente-se junto a elas. Faça  

perguntas sobre coisas felizes que elas já viveram, coisas que as fizeram rir. Deixe que elas  

falem. Ouça e comente aquilo que julgar interessante.  

•   Fale que na vida temos muitos momentos alegres, mas que eles passam e só ficam as lem  

branças.  

•   Diga que hoje contará a historia de um homem que ficou muito feliz ao conhecer Jesus e o  

quanto esta alegria foi duradoura.  

Lição Bíblica  

Simeão morava em Jerusalém. Ele era um homem bom, que respeitava a Deus e que espera  

va, como muitos, a vinda de Jesus.  

Deus havia prometido a Simeão que ele não morreria antes de conhecer 0 Messias.  

Um dia ele estava no Templo buscando a Deus quando viu Maria, José e o bebê que seria  

apresentado naquele dia.  

Quando Simeão viu, ele reconheceu imediatamente que aquele bebê era o Messias. Segurou,  

então, a criança nos braços e orou assim: “ Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir  

em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação ”.  (vv. 29-30)  

O coração de Simeão estava feliz porque ele segurava nos braços o menino Jesus. A alegria  

dele era enorme porque Deus havia cumprido a promessa e também porque ele sabia que Jesus  

iria salvar o mundo de seus pecados.  

Maria e José ficaram surpresos com o que Simeão falava, mas o certo é que, naquele dia,  

Simeão entendeu que a maior alegria da sua vida era ver Jesus.  

Esta alegria nunca mais saiu de seu coração, e ele disse a Deus que,poderia até morrer por  

que já havia visto Jesus e segurava nos braços o Messias, louvando a Deus pelo cumprimento  

da promessa.  

Nada poderia fazer Simeão mais feliz do que isso.  
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