
Maria foi fiel e obediente a Deus.
A Palavra de Deus descreve Maria como sendo altamente
favorecida pelo Senhor. Deus escolheu Maria para ser a mãe de
Jesus porque sabia que podia confiar nela.

Deus sempre manteve Jesus e os Seus pais seguros. Depois que 
Jesus nasceu em Belém, um anjo de Deus apareceu a José em um 
sonho e lhe disse para fugir para o Egito a fim de escapar das 
mãos assassinas do rei Herodes.
 
Deus foi gentil com o coração de Maria, dando-lhe outro filho 
quando Jesus estava prestes a morrer na cruz. Perder um filho 
é uma experiência muito dolorosa. O que tornou isso mais 
especial foi que o próprio Jesus disse à Sua mãe e a João que 
eles seriam como mãe e filho. A partir daquele momento, 
João graciosamente levou, acolheu e cuidou de Maria na 
sua casa.

A história de Maria
O Messias nasceu

Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma pequena cidade na região
da Galileia, para falar com Maria. Naquela época, Maria estava
noiva de José, pois eles planejavam se casar.

O surpreendente é que Deus foi antes de Maria a José em um sonho 
e preparou o coração de José para que ele soubesse que a sua futura 
esposa Maria era uma mulher fiel e virtuosa. Deus queria que José 
também soubesse que ele tinha um papel importante a desempenhar 
no cumprimento do Seu plano maravilhoso para que o Seu Filho 
Jesus viesse à Terra.  

Gabriel explicou a Maria que ela havia achado graça aos olhos de 
Deus, que ela ficaria grávida de um filho, e que ela deveria 
chamá-lo de Jesus.  

Maria era virgem e ainda não tinha se casado. Por isso, ela perguntou 
ao anjo Gabriel como tudo isso seria possível. Gabriel explicou que o 
Espírito Santo viria sobre ela e que Deus faria o milagre de colocar um 
bebê dentro do ventre dela.

Maria aceitou de bom grado tudo o que Gabriel lhe disse. Ela disse 
ao anjo que ela era serva de Deus e que a vontade de Deus deveria
ser feita.  

Quando a prima de Maria, Isabel, estava grávida de seis meses do seu
filho João Batista, ela recebeu a visita de Maria. Isabel ficou cheia do
Espírito Santo, e falou e confirmou que o menino que Maria carregava
era o Senhor.

Maria foi uma mãe maravilhosa para Jesus, e ela realmente apoiou 
o Seu ministério e o chamado de Deus na Sua vida. Foi Maria quem 
corajosamente disse a Jesus no casamento que o vinho tinha acabado, 
pois ela sabia muito bem que Jesus poderia milagrosamente resolver 
o problema.
Você pode ler mais sobre a história de Maria na Bíblia, em Lucas 1 e em João 2; 19:25-27.
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Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você 
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará 
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação 

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que Jesus
morreu por mim na cruz.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o Senhor
da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro. Amém.

(Para saber mais, leia Romanos 10:9, 10)

Oração pela sua cura:
Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua 
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, Tu conheces a 
minha história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. 
Recebo a Tua cura para restaurar a minha alma.
 Em Nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço.
 Amém.

“O anjo respondeu: ‘O Espírito Santo virá sobre você, 
e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, 

aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de Deus’.” 
- Lucas 1:35 (NVI)


