O EVANGELHO DE LUCAS:
O ÚNICO DEUS PARA TODOS OS POVOS
EP 03 – A PROMESSA DO NASCIMENTO DE JOÃO BATISTA
“Havia nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de
Abias; sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos
diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas
não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Aconteceu
que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coubelhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor, para
oferecer incenso; e toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se
oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do
incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse:
Não temas, Zacarias; porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz
um filho, e tu o chamarás João; terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o
nascimento dele; porque ele será grande diante do Senhor; não beberá vinho, nem bebida
forte; e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno; ele converterá ao Senhor,
seu Deus, muitos israelitas; irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para
reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de
constituir um povo preparado para o Senhor.”
(Lucas 1.5-17, conforme tradução da Almeida Séc. 21)
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