Um Homem Chamado Jesus

Simeao e Ana
Baseado em Lucas 2:21–38.

Veja, Maria,
estamos em
Jerusalém!

Quarenta dias depois de Jesus
ter nascido, José levou Maria até
Jerusalém para a cerimônia da
purificação, como era costume naquela
época segundo o Livro da Lei.

Vivia em Jerusalém um homem de idade
chamado Simeão. Simeão estudara
diligentemente as escrituras e esperava
o surgimento do Messias.

Ó Senhor, quanto
tempo vou ter
que esperar?

Você me
prometeu que
eu não morreria
sem ver o
Salvador.
Foi então que
o Espírito de
Deus falou
com Simeão.

Simeão, hoje
se cumprirá a
promessa que
Deus lhe fez. Vá
até o templo.

Sim,
Senhor.
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Simeão dirigiu-se
imediatamente
para o templo.

José, Maria e o menino
Jesus chegaram mais ou
menos na mesma hora em
Jerusalém.

Podemos deixar o burro
aqui, para cuidarem
dele, enquanto vamos ao
templo.

Depois, José, Maria e o
menino Jesus dirigiram-se
para uma das entradas
do templo, uma grande
escadaria que conduzia ao
Pórtico de Salomão.

Não é deslumbrante
Maria! Veja só
o tamanho das
escadas.

É mesmo. Mas José,
não se esqueça que
precisamos comprar
os pombos.

Para a cerimônia da purificação, era
costume as pessoas comprarem um
cordeiro para oferecer como sacrifício,
mas se eram pobres era aceitável que
levassem duas rolas ou dois pombos.

Ai José, tem
tanta gente!

Estes pombos são os melhores
que eu tenho. Posso fazer um
bom preço para vocês.

Simeão chegou ao templo e reparou
em um casal com um bebê.
É Ele!

Perdão. Posso
pegar o seu
bebê no colo?

Ó Senhor, louvado seja o Seu
nome, agora posso morrer em
paz, porque os meus olhos viram
a salvação que Você preparou
para todos os povos.

Uma luz para mostrar
a Sua verdade a todas
as nações e para ser a
glória de Israel!

Estava ali também
uma velha profetisa,
uma viúva chamada
Ana, que já estava
com oitenta e quatro
anos. Ela morava
ao lado do tempo e
passava seus dias
orando e servindo a
Deus.

Ana, onde você
está indo com
tanta pressa?

Preciso contar
a todos sobre o
bebê!
Que bebê
Ana?

O Messias está
entre nós! O bebê
nasceu. Louvado
seja Deus!

O Messias? Onde
é que ele está?

José, vamos
para casa.

Sim,
Maria.

Pronto, meu
neném, pode
dormir. Logo,
logo estaremos
em casa.

