
 

 

 

 

15 – MARIA, UMA MÃE EXTRAORDINÁRIA 

Quebra Gelo – O que faz da sua mãe, ser uma mãe extraordinária? Compartilhe com seu PGM 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo por cada mãe que está presente no encontro desta semana. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min)  

Durante esta última semana tivemos a grande alegria de celebrarmos o Dia das Mães em nossos PGMs, 

durante este mês da família, temos clamado de joelhos para que nossas famílias permaneçam de pé. Então no 

domingo aprendemos sobre mães extraordinárias. Buscamos através de Maria, a mãe de Jesus, aprendermos 

verdades importantes. Tanto podia ser Maria ou Miriam, pois o nome grego Maria, corresponde a “Miryâm” em 

hebraico que deu Miriam na nossa língua. Como os seus familiares poderiam falar aramaico, é natural que o nome 

pronunciado na sua língua materna, fosse mais parecido com Miriam do que Maria. Só no Novo Testamento, há 

várias mulheres com o nome de Maria, desde Maria Madalena, Maria irmã de Marta, Maria mãe de Marcos e ainda 

outras que aparecem só uma vez. No entanto, foi sobre a mãe de jesus que nos focamos nossa meditação desta 

semana. 

Este nome feminino, popular entre os judeus do primeiro século, foi dado a seis ou sete mulheres. Mas de 

acordo com as narrativas iniciais de Mateus e Lucas, Maria era uma jovem judia, virgem, provavelmente da tribo 

de Judá, que durante seu noivado com José (descendente de Davi, da tribo de Judá) descobriu estar grávida. Isto 

se deu por sua submissão ao Espírito Santo (Mateus 1:18-25; Lucas 1:26-38). Mãe de Jesus e esposa de José (Mt 

1.18-25), da linhagem de Davi (Lc 1.27; Rm 1.3). Ela é “bendita entre as mulheres” (Lc 1.28,42,48). Após o 

anúncio do anjo (Lc 1.26-38), Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo (Mt 1.18) e deu à luz a Jesus, em 

Belém (Lc 2.4-7). Ela guardou em seu coração os fatos extraordinários relacionados com o nascimento de Jesus 

(Lc 2.15,19,51). Ela esteve com Jesus no casamento em Caná (Jo 2.1-12). Quando Jesus foi crucificado, ela estava 

presente, e então ele a confiou aos cuidados de João (Jo 19.25-27). Finalmente, ela é mencionada com os primeiros 

cristãos (At 1.14). 

Maria era a expressão adulta do que seja ser mãe de Jesus. Ser mãe não é tarefa fácil; é um dos mais 

importantes ministérios, senão o mais importante. Gerar um seu semelhante, prover-lhe as necessidades, e dar-lhe 

a educação necessária, não é tarefa fácil. No entanto, Maria mesmo sendo mãe do maior homem de todos os 

tempos, nunca tentou se projetar através dele. Sua humildade marcante sempre demonstrou quem 

verdadeiramente ela era, uma melhor extraordinária. Por que consideramos Maria uma mulher extraordinária: 
 

- Não era oportunista - Não queria viver a vida do filho, pois sabia qual era seu papel. Sabia que não tinha 

nenhum mérito especial por ser mãe de Jesus. Ela se ocultou quase que totalmente do ministério de Jesus Cristo, 

aparecendo poucas vezes e sempre reconhecendo seu lugar de serva. “Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra 

em mim conforme a tua palavra” Lucas 1:38.  

- Era submissa ao seu marido - O anjo aparece a José, como cabeça do lar e líder da família: “Tendo eles 

partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge 

para o Egito…Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito….” Mateus 

2:13,19. Ela nao questiona, ela reconhecia em seu esposo um homem de Deus, o líder do lár. 
 

- Era uma mãe cuidadosa, mas sujeita a falhas - A família foi a Jerusalém num período de festa, 

comemorar a páscoa, saída do povo de Israel do Egito; Jesus estava com doze anos; Jesus era muito sábio, estava 

no templo conversando com os doutores. Maria se descuidou e perdeu Jesus no meio da multidão. Andaram um 

dia inteiro sem se dar conta que Jesus não estava com eles. Começaram a procurar e nada de encontrar o menino. 

Gastaram mais um dia para voltar a Jerusalém a procura de Jesus, e só o encontraram no terceiro dia. Maria era 

uma mãe sujeita as mesmas falhas que qualquer mãe. Ela perdeu Jesus. Qual a mãe que nunca cometeu falhas? 

Cada uma tem suas falhas, mas Deus compreende a todas. Maria também falhou como mãe. “Logo que seus pais 



o viram, ficaram maravilhados; e sua mãe lhe disse: Filho, porque fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos 

estamos à tua procura.” Lucas 2:48.  
  

- Era sempre conselheira - “Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar". - João 2:5. 
 

- Era uma mãe sempre presente nos momentos mais difíceis - “E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, 

e a irmã de sua mãe, Maria mulher de Cléopas e Maria Madalena.” - João 19:25. 
 

Não há o que duvidar do testemunho de Maria, mãe de Jesus, de fato, uma mãe extraordinária. 

Vamos as perguntas de compartilhamento. 
 

1 – Nesta noite gostaria de convidar você a se colocar no lugar de Maria. O que seria para você ter tão grande 

privilégio? Compartilhe 
 

2 – De que forma você se identifica com esta história? Quais são as qualidades de Maria que você consegue 

identificar? 
 

3 – Para você, qual o ponto alto desta história de Maria? 
 

4 – Termine compartilhando com o seu PGM o nome de uma mãe, ou uma amiga ou amigo, que você gostaria que 

tivesse o mesmo coração de Maria, um coração humilde e quebrantado diante de Deus. Oremos em duplas por 

nossos alvos de Oração. 
 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- MÊS DA FAMÍLIA – Próximo domingo, 19/05 teremos o nosso Congresso da Família na HOPE. Pr. Alan 

Amorim estará conosco ministrando a Palavra. Será um tempo de crescimento e consagração de nossas famílias. 

Você não pode ficar de fora.  
 

 - PGM E DISCIPULADO INFANTIL - Grande oportunidade de você que deseja se envolver com crianças 

serem treinados na Evangelização Discipuladora de Crianças, PGM infantil e muito mais! Faça já sua inscrição. 

Vagas limitadas! 
 

- ENCONTRO DE CASAIS - No dia 12 de junho a Comunidade Batista Hope também vai celebrar o amor, com 

um precioso encontro de casais em uma noite muito romântica. Marque já na sua agenda, dia 12/06 as 20h na 

HOPE. Informações com a irmã Sílvia – Faça sua inscrição! 
 

 

EVANGELHO DE JOÃO – Durante as próximas semana, forme as duplas e inicie os estudos do 

evangelho de João com os alvos de Oração do seu PGM. Converse com seu Pequeno Prupo e trabalhe 

na marcação das datas e como serão efetuados estes encontros. Eles poderão acontecer em outro dia, 

fora o dia do encontro do PGM. Não deixe de alcançar os Alvos de Oração, temos orado e cremos numa 

grande colheita.  


