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Maria, uma mãe que muito nos ensina. Lucas 2.41-51 

No dia das mães, tivemos uma palavra abençoada da parte da 

nossa querida Keila. Ela ministrou sobre os ricos ensinamentos 

advindos de Maria, mãe de Jesus.  A nossa meditação será baseada 

nessa ministração.  

 

CONFIANÇA EM DEUS 

 Provavelmente, Maria tinha planos para o nascimento de 

Jesus, porém os planos mudaram para o parto. José e Maria tiveram 

que ir até Belém para o recenseamento. Lá não havia hospedagem 

para eles e Jesus nasceu em uma estrebaria. Maria não murmurou, 

não reclamou e nem duvidou da palavra que lhe fora dada a respeito 

de seu filho Jesus. Em Lucas 2.19 está escrito que Maria guardava em 

seu coração todo o que se dizia a respeito de Jesus. Ela guardou em 

seu coração todas as promessas de Deus. 

 

MISSÃO DE EDUCAR SEUS FILHOS NO CAMINHO DE DEUS 

 Outro ensinamento deixado por Maria foi o de educar e 

instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Lc. 2.21-24 mostra que 

Jesus foi circuncidado e apresentado conforme escrito na lei do 

Senhor. Em Lc. 2.41,42 vemos que eles subiam à Jerusalém para 

comemorar a Páscoa e levavam Jesus com eles. O resultado desse 

trabalho foi o crescimento de Jesus em sabedoria, estatura e graça 

(Lc. 2.40). Eles ensinaram a criança no caminho que deveria andar 

(Pv. 22.6). 

 

O FRUTO DO ESPÍRITO 

 Quando Jesus tinha doze anos de idade, seus pais foram a 

Jerusalém, mas ao retornarem, Jesus ficou entre os doutores sem 

que seus pais o soubesse. Então eles voltaram para procurá-lo e ao 

encontrá-lo Maria lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? 

Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos (Lc. 2:48). 

Provavelmente, Maria não falou isso com raiva ou furor no coração, 

mas falou-lhe mansamente, de forma assertiva. Tiago, filho de Maria e 

irmão de Jesus, escreveu em sua carta: Tiago 1:19 - Portanto, meus 

amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, 

tardio para se irar. Provavelmente Tiago aprendeu essa lição com os 

exemplos da sua mãe.  

 

DEPENDÊNCIA E RENDIÇÃO AO SENHOR 

 Em Lucas 1.46, Maria engrandece ao Senhor como seu 

Salvador, mostrando reconhecer que necessitava da salvação do 

Senhor. Maria esvaziou-se de si dependendo de Deus em tudo. Ela 

colocou Deus no centro da sua vida, se rendendo completamente a 

ele para cumprir a sua vontade. 

 

PERSEVERANÇA 

 Em João 19.17-25, vemos que quando a maioria dos discípulos 

de Jesus fugiu, Maria permaneceu na crucificação de Jesus. Simeão já 

havia profetizado que uma espada traspassaria a alma dela (Lc. 2.35). 

Maria, porém, não interferiu na morte de Jesus. Ela sabia que era 

necessário Jesus morrer para que ela e todos fossem salvos. Ela 

perseverou firme acompanhando seu filho até a morte.  

 A história de Maria não acabou nos quatro evangelho, mas 

aparece também em Atos 1.14, quando relata que Maria estava entre 

aqueles que perseveravam unânimes em oração aguardando o 

enchimento do Espírito Santo. Ela já havia sido salva por Jesus, mas 

agora queria também ser cheia do Espírito Santo.  

Que todo esse rico aprendizado que serve não somente para as 

mães, mas também para os pais, nos encoraje a viver uma vida 

piedosa em família, refletindo a glória que há na unidade do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo.  

 

 

Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco! 



  

 
 

II Timóteo 1:5: Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou 

primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também 

habita em ti. 

 

 

 

PARTICIPE DA IGREJA NAS CASAS (IC) – PRESENCIAL / ONLINE 

 

LAURO DE FREITAS 

• George e Silvana: Miragem 

• Fábio e Patrícia: Itinga 

• Josué e Denise: Itinga 

• Lucas e Manoa: Estrada do Côco 

• Ricardo e Kel: Caixa d’agua 

• Gleidson e Josy: Vilas do Atlântico 

• Israel e Dena: Priscila Dutra 

• Ângela Rodrigues (IC de Jovens): Itinga  

• Emerson: Itinga 

• Lucas Mercês e Ingrid: Itinga 

• Lucas Meira e Lívia: Priscila Dutra 

• Adriano e Helen: Vilas do Atlântico 

• Ícaro e Tati: Catu de Abrantes 

• Fábio e Lígia: Miragem 

• Fabricio e Luciana: Buraquinho 

 

SALVADOR 

• Raiza e Del: Costa Azul 

• Ivanito e Cynara: Vila Laura 

 

VEJA COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE IGREJA NAS CASAS ON-LINE 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO NOSSO SITE: www.icln.com.br 

 

Acesse boletins, pregações vídeos e outros clicando nas figuras abaixo: 

                                                 

 

 

 
 

15 de maio de 2022 

 

Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus (Romanos 8.28-30) 
 

 

Ser uma igreja-família que se relaciona com Deus, faz discípulos por meio do 

Evangelho de Jesus e serve a todos em amor como Jesus serviu.  

 

 

COM DEUS - ADORAÇÃO  

COM OS NÃO-CRISTÃOS - EVANGELIZAÇÃO  

COM OS IRMÃOS - COMUNHÃO  

COM A PALAVRA DE DEUS - DISCIPULADO 

COM A OBRA DE DEUS - SERVIÇO  

 

  

 

Domingos: 17:00h / Quartas (oração): 19:00h 
 

 

Domingos 09:30h / Quartas (oração): 19:30h 

http://www.icln.com.br/
https://www.instagram.com/igrejacln/
https://www.youtube.com/channel/UCn-F6-0fMUp794Iwp9hf8iA

