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A Oração de Simeão Lucas 2.29-32
Esperando o cumprimento de uma promessa de Deus.
(((Ler Texto de Lucas 2.25-35)))
Quem foi Simeão?

O que fazia este homem?

Texto chave v. 29-32 sua oração
Qual era a promessa que esperava?

Porque estava naquele momento no templo?
São estas as perguntas que nos fazemos ao ler os relatos deste encontro que marcou a
vida deste velho e temente homem.
Neste compartilhar pretendo responder algumas destas perguntas e junto com isto lhe
trazer algumas propostas para sua vida.
O motivo da oração de Simeão
Jesus já havia nascido a mais de 40 dias. Os ecos dos coros celestiais desapareceram
entre as regiões montanhosas de Belém. Os pastores já voltaram para seus rebanhos meditando
naquilo que tinham visto e ouvido. A estrebaria, onde o menino nascera, estava de volta
entregue aos seus respectivos moradores, os animais.
José e Maria estavam indo para o Templo fazer uma cerimônia que Deus ordenará a
todos os filhos primogênitos de cada casal do povo Judeu. Neste ritual o Sacerdote pegava a
criança e orava com ele consagrando o filho a Deus.
Mas quando José e Maria entravam no Templo um velho homem se aproximou com os
braços estendidos na direção do pequeno Jesus, este era Simeão.
Certamente Simeão esta a espera deste dia a muito tempo, no momento em que viu Maria
carregando aquele bebezinho, seu corpo estremeceu de emoção, pois Deus havia dito que não
morreria antes de ver o Messias.
A alegria tomou conta deste velho homem e ele começou a louvar a Deus e orou,
agradecendo a Deus por ter lhe concedido a graça de ver o Salvador.

O salvador, pelo qual o povo de Israel ardentemente havia esperado, mas cuja chegada
passara quase despercebida.
O que podemos aprender com a oração de Simão???

1. A paciência de esperar
A espera em nossas vidas às vezes parece não ter fim. Em consultórios, ou melhor, em salas
de espera, ficamos aguardando para ser atendidos, filas de banco, supermercado, hospitais,
lanchonetes, e muitos outros lugares.
Minutos de espera parecem ter a dimensão de horas. Todos sabemos que dez horas de
alegria parecem passar mais rápido que dez minutos de espera ansiosa.
*A espera põe a prova nossa paciência.
Até mesmo a pessoa mais tranquila e calma, perde a paciência ao esperar por muito
tempo. Ficamos irritados e tensos.
Ex.: Um esposo esperando a esposa escolher um vestido em uma loja cheia de novidades
da moda.
As filas nos bancos...
O moço ou a moça que estão esperando um parceiro para viverem uma linda história de
amor.
Um pai de família aguardando um telefonema chamando-lhe para iniciar um trabalho.
A espera não é algo passivo!
Pessoas que esperam são pessoas atentas: quer se trate do nascimento de um filho, do
resultado de um exame ou de vestibular ou na rodoviária, sempre aquele que espera esta atento
pronto para agir, sempre esperando novos começos e mudanças.
Os vigias estão sempre prontos para assumir os acontecimentos que poderão ocorrer.
Simeão foi um vigia constante. Ansiosamente esperava pela chegada do Messias e foi
ricamente abençoado por Deus nesta espera paciente.

2. A maneira de esperar
Lendo a história de Simeão logo percebemos que ele era uma pessoa bondosa e equilibrada.
Os efeitos colaterais da espera em uma pessoa são ira, nervosismo e amargura, mas em Simeão
não conseguimos perceber isso.

A bíblia não fala quanto tempo ele esperou até ver a Jesus, poderíamos dizer que tal espera
durou sua vida inteira, certamente ele esperou muito mais tempo que nós conseguiríamos
esperar.
A forma como esperamos tem uma grande influencia sobre nosso caráter, nos moldam,
tornam-nos impacientes ou pacientes.
As nossas atitudes, pensamentos e orações, nas épocas de espera, são fatores muito
decisivos.
Podemos nos tornar nervosos agitados, chatos e impacientes, mas também podemos
aprender a ser calmos, pacientes e serenos.
Em Mateus 6:27 Jesus ensinava ao povo no sermão do monte algo que caberia a nos
aprender: “E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua
estatura?”
Deus não tem a mínima intenção em nos castigar ou sacanear com a espera, mas a espera
tem a função de nos aperfeiçoar, amadurecer. Assim como a borboleta precisa de um tempo
dentro do casulo para se transformar em uma grande beleza.
A Bíblia nos dá o exemplo de Saul, que pelo fato de não querer esperar perdeu o trono de
Israel I Samuel 13.11-14.
Simeão sabia que a promessa recebida iria realizar-se na sua vida. Simeão é um exemplo
a seguir, pois sem esmorecer ficou aguardando a promessa de Deus.

3. Nossa atitude em tempos de espera pode ser um bom ou um mau testemunho.
O tempo de espera não é somente um processo importante para nós, também é um
testemunho diante do mundo incrédulo. As pessoas nos observam e percebem a nossa atitude.
Assim como nós o mundo espera a volta de Cristo, nós esperamos por crermos que
seremos levados com Ele, o mundo espera pra ver se nós vamos ou não ser envergonhados.
Em João 20.24-27 vemos o relato de Tomé, que provavelmente deve ter ficado em casa
reclamando a morte e o desaparecimento de Jesus, e justamente neste momento perdeu a
primeira visita de Jesus.
Simeão, apesar de idoso, visitava o templo frequentemente. Ele bem que podia ter ficado
em casa descansando, mas assim teria perdido a visita de Jesus.
Observando este aspecto da vida de Simeão podemos aprender algo a mais de Simeão:

4. É bom estarmos na casa onde a Palavra de Deus é anunciada
Deus em sua palavra nos deu uma promessa:

“Um altar de terra me farás e sobre ele

sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois; em todo lugar onde eu
fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei.” Êxodo 20.24

Mesmo assim preferimos as vezes alegrias passageiras e não a alegria eterna que vem de
Deus.
Simeão esta no templo na hora em que o menino Jesus foi trazido. Ele estava ali, fiel no
seu lugar, quando finalmente a promessa se cumpriu.

5. A espera de Simeão baseava-se na palavra de Deus. V. 29
Nossa fé, para não vacilar, precisa de muito mais do que conhecimento geral de Deus e
seu amor. É verdade que todas as promessas se enquadram nesta grande verdade. Mas é preciso
que aceitemos e creiamos em promessas bem especificas de Deus. Como por Exemplo:
A promessa do perdão dos pecados – I João 1.9
A promessa da vida eterna – João 5.24
A promessa da vinda de Jesus – I Tessalonicenses 4.16
A promessa de que Deus tem um plano para as nossas vidas – Efésios 2.10

*Outros são os ensinamentos da oração de Simeão:
 Não se deixou influenciar pela incompreensão e nem pela zombaria. II Pedro 3.3-4
 Esperanças concretizadas e bênçãos recebidas devem levar-nos ao louvor
Simeão pegou o menino e louvou a Deus v. 28
Certamente você se lembra de muitas bênçãos e alegrias que Deus lhe proporcionou na
vida. Salmo 118.14 e 15ª
 A oração e a resposta adequada na hora certa é uma esperança que se cumpre.
A maioria das pessoas sabe o que fazer quando estão desesperadas e desiludidas: clamam
pela ajuda de Deus...
Da mesma forma, deveríamos saber que ao recebermos uma benção o louvor é devido a
Deus. Louvar e adorá-lo.
Conclusão: Com Simeão aprendemos que:
Esperar pacientemente e sem esmorecer, pois só Deus tem a hora certa para nos
responder;

Peça a Deus que lhe ensine a ser paciente;
Procure preencher o tempo de espera com aquilo que te edifica (Leitura, louvor,
outras buscas)
Lembre-se que os tempos de espera não são inúteis;
Lembre-se que a maneira como esperamos serve de testemunho para os de fora;
Procure freqüentar lugares onde encontre irmãos que tenham a mesma fé que você;
Não se deixe influenciar por outras pessoas e nem pela zombaria destas;
Agradeça e louve a Deus por tudo o que ele tem te dado;
A oração deve preceder a tudo que você for realizar, enquanto e após realizar. Deus
deve estar no começo, no meio e no fim de tudo que pensamos ou fazemos.

