TEMA: AS PALAVRAS DE MARIA- UMA MULHER CHEIA DE GRAÇA
Estudo Pequenos Grupos
Maio 2011 – 03
QUEBRA GELO: Compartilhe com o grupo palavras de bênçãos que transformaram sua vida. Um conselho de
alguém, uma mensagem ou até mesmo uma repreensão ou exortação.
DISCIPULADO (40 minutos)
LÍDER: Esse é um estudo sobre as palavras que a Bíblia registra de Maria. Evite entrar em questões que possam
gerar polêmica, porém, se prepare orando e estudando mais sobre o assunto. Caso haja alguma pergunta fora do
texto sugerido, oriente que o foco do estudo de hoje não é esse, mas se coloque à disposição para tratar desse
assunto particularmente ou em outra ocasião.
Deixe claro para os membros do seu PG que cremos que Maria foi uma bênção de Deus para a humanidade!
Simplesmente porque as Escrituras afirmam que ela seria chamada em todas as nações de uma mulher bemaventurada, felizarda. Maria nunca foi uma mulher secular. Nenhuma mulher na história da humanidade será igual à
Maria. Ela precisa ser respeitada, não na reza ou rosário, mas na sua vida, sendo uma fiel seguidora de Jesus, o
Filho de Deus.
A doutrina bíblica evangélica não acredita que Maria tenha sido levada aos céus como Cristo e não acredita que ela
intermedia o relacionamento do homem com Deus e não existe qualquer referência a uma possível mediação de
Maria entre Deus e os homens. Por fim, as Escrituras não dizem aos cristãos que coloquem Maria numa posição de
honra especial na igreja ou no reino de Deus.
VERSÍCULO CHAVE: "Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra" Lucas 1:38

Texto Bíblico: Lucas 1:26-38
AS PALAVRAS DE MARIA REGISTRADAS PELA BÍBLIA REVELAM E ENSINAM QUE:
1. COMO HUMANO EU NÃO ENTENDO TODOS OS MISTÉRIOS DE DEUS - Lucas 1:34
“Como acontecerá isto, se sou uma virgem?”
Como você se posiciona diante de Deus quando não entende alguma situação?
Incredulidade, indiferença ou fé e obediência?
2. TENHO QUE SER CONSCIENTE DE MEU PAPEL DE SERVO E SUBMISSO AO MEU SENHOR - Lucas 1:38a
"Sou serva do Senhor...”
A consciência e submissão a Deus geram milagres, bênçãos e proteção.
Você se considera servo e submisso? Por quê?
3. MESMO QUANDO EU NÃO ENTENDO, PELA FÉ, PRECISO ACEITAR A ORIENTAÇÃO DIVINA - Lucas 1.38b
“Que aconteça comigo conforme a tua palavra.”
A VIDA CRISTÁ É CRER PARA VER E NÃO VER PARA CRER!

Quais orientações você já recebeu e não quis obedecer por não entender? E aquilo que você entende e está claro
na Bíblia você tem obedecido com prazer?
LÍDER: Pergunte ao grupo se alguém possui alguma experiência para compartilhar sobre obediência à Palavra de
Deus.
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4. JAMAIS POSSO TOMAR A GLÓRIA DE DEUS PARA A MINHA VIDA – Lucas 1:46
"A minha alma engrandece o Senhor...."
Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Dirigir um carro, lavar uma louça, estudar, trabalhar, conviver
com as pessoas etc. Você vive para quem? Você reconhece que seu sucesso vem de Deus e deve ser para a glória
dEle?
5. COMO DISCÍPULO DE CRISTO PRECISO OBEDECER INCONDICIONALMENTE – João 2:5
"Façam tudo o que Ele vos mandar"
Aqui a Bíblia nos revela uma humilde serva que discerniu o Jesus da fé e foi obediente a Ele. Como está a sua
obediência em relação ao que você sabe acerca das palavras de Jesus escritas na Bíblia? Por exemplo: amar ao
próximo como a ti mesmo, orar pelos seus inimigos, perdoar qualquer ofensa, zelar pelo casamento, entregar os
dízimos e ofertas e servir aos necessitados.
CONCLUSÃO: A vida e a história bíblica de Maria é um modelo de vida para mim e para você. E como ela, eu e
você, esperamos o nosso SALVADOR.
1. COMO MARIA, VOCÊ PRECISA CRER QUE JESUS É TEU ÚNICO SALVADOR: Lucas 1:47
Disse Maria: “Meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador”
2. A SALVAÇÃO PERTENCE AO SENHOR: Apocalipse 7:10
“A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro.”
3. O CAMINHO PARA O PAI É O FILHO: João 3:36
“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece.”
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