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1. O que era significativo a respeito dos ancestrais de 
Maria? (Lucas 1:26-27)

2. Quais foram as primeiras palavras proferidas pelo 
anjo Gabriel a Maria? (Lucas 1:28)

3. Em sua opinião quais foram os sentimentos de Maria 
ao ouvir essas palavras? Por quê?

4. Leia a resposta de Maria em Lucas 1:38. O que essa 
resposta nos diz a respeito dela?

5. Qual foi a reação de José quando soube que Maria 
estava grávida? (Mateus 1:18-21)

Nota: Naqueles dias, o noivado era considerado tão 
definitivo quanto o casamento. Sabedores disso, 
podemos compreender a surpresa de José quando 
soube que ela estava grávida.

6. Como você imagina que José se sentiu quando o anjo 
falou com ele em sonho? Por que você imagina que ele 
não reputou esse fato como um simples sonho?
Temos apenas algumas menções a Maria depois do 
nascimento de Cristo. Consideremos algumas delas.

7. Que situação é descrita em Lucas 2:41-50?
Nota: Quando Maria e José encontraram Jesus no 
templo, eles O repreenderam. A resposta de Jesus 
apontou-lhes Sua verdadeira missão

Introdução Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Maria e Eu

Maria é uma das mulheres mais honra-

das de todos os tempos. O registro de sua 

vida mostra que ela conseguiu ficar acima do 

escândalo que deve ter acompanhado sua 

gravidez. A despeito disso, ela sabia que era 

aceita por Deus. Ele a escolheu para ser a 

mãe de nosso Salvador.

Ao estudarmos sua vida, descobriremos 

que ela conseguiu superar todos os obstácu-

los e cumprir a tarefa que lhe foi confiada por 

Deus. Seu amor pelo Bebê Jesus e sua dis-

posição de ser guiada pelo Espírito Santo 

tornou-a uma mãe ideal.

A história de Maria, mãe de Jesus, atesta 

que Deus aceita as mulheres e confia nelas. 

A Maria foi dada a incumbência de nutrir e de 

ensinar a Pessoa que exerceria o maior im-

pacto de todos na história do mundo. Deus 

sabia que o coração de Maria era cheio de 

amor e que possuía um espírito disposto a 

aprender.

* Sua Disposição de Ser Mãe.
* Sua Fidelidade como Mãe.
* Seu Constante Amor por Jesus.

Descobrir



8. Que lições aprendemos aqui?

9. Que evento é registrado em João 2:1-12?

10. Maria é mencionada pela última vez na crucifixão de 
Cristo. Ao lembrar-se do que o anjo lhe dissera antes 
do nascimento de Jesus, como você imagina que ela 
se sentiu?

11. Nesse momento de grande dor, que provisão Jesus 
fez para que ela fosse cuidada? (João 19:25-27) O que 
isso sugere a respeito de seu relacionamento, mesmo 
quando já adulto?

12. Como a aceitação de Maria por parte de Deus e de 
seu marido, José, se relaciona comigo hoje? Como sei 
que sou aceita por Deus? (Isaías 43:1) Qual é a minha 
resposta?

13. Deus aceita a todas as pessoas ou apenas a algumas? 
O que Pedro diz em Atos 10:34-35?

14. Relacione as promessas de Jesus a nós quando 
aceitamos Seu convite. Mateus 11:28-30.

Com os braços estendidos, Jesus está pronto a nos 
receber e dar-nos as boas-vindas. Ele nos assegura que 
iremos encontrar descanso, paz, amor e aceitação em 
Seus braços.

Seu Nome Está Associado à Amargura
Maria

Leitura Bíblica: Lucas 1:26-38; Mateus 1:18-20

Palavras de Sabedoria

Aplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão:

1. Tente imaginar o Filho de Maria en-
quanto brincava, estudava e trabalhava; Sua 
atitude para com Seus colegas, Seus pais, 
para com o mundo natural. Ele era diferente 
das outras crianças?

2. Em sua opinião qual é a lição mais im-
portante que podemos aprender da história 
de Maria?

Maria é um maravilhoso exemplo de fé 
e de confiança em Deus. Ela aceitou a mais 
inescrutável responsabilidade já confiada 
aos seres humanos. Aceitou o plano de Deus 
para sua vida – com as alegrias e tristezas 
que mal podia discernir quanto ao futuro. Ela 
também tinha uma fé simples de que Deus a 
aceitava, assim como ela era, uma pessoa 
humilde, mas que confiava nEle em todos os 
aspectos.

Hoje, Jesus chama a cada uma de nós e 
convida-nos a tornarmos Suas filhas e acei-
tarmos Seu plano para nossa vida. Cabe a 
nós escolhermos se iremos aceitar. 

Iremos valorizar Sua confiança em nós, 
Sua aceitação, Sua preocupação amorosa 
por cada pessoa?



Minha Oração Hoje

Compartilhar

“Bondoso Pai Celestial, agradeço-Te por 
me aceitares como Tua filha. Escolho hoje re-
ceber Tua aceitação e caminhar conforme o 
que designaste especialmente para mim.”

A cada dia temos o privilégio de alcan-
çarmos outra pessoa que carrega um fardo e 
que tem dificuldade de entender que possui 
valor aos olhos de Deus.
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