


Zacarias e Isabel, 
um casal irrepreensível 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber compreender que há descompasso entre o 
nosso tempo e o de Deus; 

sentir desejar que o tempo de Deus comande suas 
expectativas;

agir colocar em prática o comportamento 
expresso por Zacarias e Isabel.



GRANDES PERSONAGENS DO NT 
Zacarias e Isabel, etc.



Geralmente refletimos muito pouco sobre os pais
de João Batista, daquele que foi escolhido para ser
o precursor do Salvador do mundo. Sem dúvida
alguma, foram pessoas muito espirituais, senão
Deus não os teria escolhido para gerar o Seu
“mensageiro que prepara o caminho diante de
mim” (Ml 3.1), o “profeta” que viria antes do
“grande e terrível Dia do Senhor” (Ml 4.5).

Introdução



Zacarias era de linhagem sacerdotal, da ordem de
Abias, este mencionado em 1Crônicas 24.10. Isabel,
sua mulher, também era “das filhas de Arão” (Lc 1.5).

I. Quem eram Zacarias 
e Isabel? 



aplicação

Como vai seu testemunho perante a família,
os vizinhos, os colegas de trabalho? Você
pratica diariamente aquilo que prega?



Aquele foi um ano diferente para Zacarias. Ele estava
em Jerusalém para exercer suas funções, e recebeu
uma honra muito especial, que geralmente acontecia
apenas uma vez na vida de um sacerdote. Ele foi
escolhido para oferecer, sozinho, o incenso no
santuário do Templo (Lc 1.8-9), enquanto o povo
ficava do lado de fora, orando.

II. Zacarias no templo



Isabel ficou em casa ansiosa para saber tudo que
aconteceu com Zacarias no Templo. Como ela deve ter
ficado surpresa quando seu marido chegou em casa – ele
não podia falar nada! Mas logo Isabel ficou alegre
quando as palavras do anjo se cumpriram e ficou grávida.

III. A felicidade de Isabel 
e Zacarias



aplicação

É uma grande responsabilidade ser pai ou
mãe. Como precisamos da sabedoria de Deus
para criar os filhos hoje em dia!



Após ter escrito o nome do menino, Zacarias conseguiu
falar e as primeiras palavras foram de louvor ao
Senhor. Como ele, Isabel, seus amigos e parentes
devem ter ficado felizes, e ao mesmo tempo
admirados. “Seus vizinhos ficaram possuídos de temor”
e foram espalhando as notícias em toda a região
montanhosa da Judeia.

IV. O nascimento de João



aplicação

“Que virá a ser, pois, este menino?” Essa
pergunta é comum aos pais, mas precisamos
aprender que os filhos são empréstimo do
Senhor e Ele tem um plano para vida deles.
Procuremos descobrir qual é, e não forçar os
nossos planos sobre nossos filhos.



Que alegria para Zacarias poder falar após meses de
silêncio! E ele, cheio do Espírito, ofereceu um cântico
de louvor ao Senhor: “Bendito seja o Senhor, Deus de
Israel, porque visitou e redimiu o seu povo”.

V. O cântico de Zacarias



aplicação

Você conhece bem as Escrituras e gasta
tempo meditando nelas como Zacarias fez?



Podemos imaginar a alegria desse casal idoso com
seu filho da velhice. Devem ter ensinado a João
desde cedo que ele nasceu de forma milagrosa e
que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida
dele. Podemos ver Zacarias mostrando as profecias
do Antigo Testamento ao filho, e com toda
reverência, explicando seu significado e o papel que
João tinha que cumprir.

Conclusão



aplicação

1. Que exemplo de vida cristã estamos
dando aos nossos filhos?

2. Você gasta tempo ensinando as verdades
bíblicas a seu filho?

3. Suas orações e louvores ao Senhor estão
cheios de pensamentos bíblicos


