


Introdução



Sua Fama
• Mãe do meu Senhor 

• Virgem Maria (2 séc.)  

• Mãe de Deus (431 EC) 

• Imaculada Conceição 
(1854) 

• Assunção de Maria 
(1950) 

• 1100 Diferentes nomes 

• Mãe de Isa (Islamismo)



Sua Identidade



Sua Identidade
•Maria (19x) 
•Mulher (3x) 
•Virgem (1x) 
•Aquela que 
deu a luz (1x) 

•Mãe (12x)



Sua Identidade
…a uma virgem 
prometida em 
casamento a 
certo homem 

chamado José, 
descendente 

de Davi… 
Lucas 1.26



Sua Identidade
Ketubah!

440 A.C 

1o. Sec – Rabbi Simeon 
ben Shetah 

Tobias 7.14 
"Raguel pediu a sua 

mulher um pergaminho em 
branco para então redigir 
o contrato matrimonial"



Sua Identidade
"A informação sobre 

contrato de casamento 
significa que as bodas 
se consumariam dentro 
de um ano. Com toda a 

probabilidade, Maria 
está no início da 

adolescência, quando 
meninas mudais 
geralmente se 

casavam” 
Darrell Bock, Jesus de acordo com as escrituras, 54



Sua Identidade
…a uma virgem 

prometida em 
casamento a 
certo homem 

chamado José, 
descendente de 

Davi… 
Lucas 1.26 (cf. v.34; Mat.1.25)



Sua Identidade
Não tenha 

medo, Maria; 
você foi 

agraciada por 
Deus!  

Lucas 1.30 (cf.v.28)



Sua Identidade
Você ficará 

grávida e dará 
à luz um filho, e 
lhe porá o nome 

de Jesus  
Lucas 1.31



Sua Identidade
Ele será grande e 

será chamado Filho 
do Altíssimo. O 

Senhor Deus lhe dará 
o trono de seu pai 
Davi,e ele reinará 

para sempre sobre a 
casa de Jacó; seu 

Reino jamais terá fim  
Lucas 1.31



Sua Identidade
Bendita é você 

entre as 
mulheres, e 

bendito é o filho 
que você dará 

à luz!  
Lucas 1.42



Sua Identidade
Mas por que 

sou tão 
agraciada, a 
ponto de me 

visitar a mãe do 
meu Senhor?  

Lucas 1.43



Sua Identidade
Feliz é aquela 
que creu que 
se cumprirá 
aquilo que o 
Senhor lhe 

disse!  
Lucas 1.45



Sua Identidade
Por ser José, seu 

marido, um 
homem justo, e 
não querendo 

expô-la à desonra 
pública, pretendia 
anular o noivado 

secretamente  
Mateus 1.19



Sua Identidade
José fez o que 

o anjo do 
Senhor lhe tinha 

ordenado e 
recebeu Maria 

como sua 
esposa  

Mateus 1.19



Sua Identidade
Nós não 

nascemos de 
imoralidade. O 
único Pai que 
temos é Deus 

João 8.41



Sua Identidade
Sou serva do 
Senhor; que 

aconteça 
comigo 

conforme a tua 
palavra 

Lucas 1.38 (cf. v.48)



Mãe Exemplar



Visita dos Pastores
Lucas 2.8-20



Compromissos Religiosos
Lucas 2.21-36



Mãe Exemplar
O Soberano, 

como prometeste,  
agora podes 

despedir em paz 
o Teu servo, pois 
os meus olhos já 

viram a Tua 
salvação  

Lucas 2.29-30



Mãe Exemplar
Este menino está 

destinado a causar a 
queda e o soerguimento 
de muitos em Israel, e a 

ser um sinal de 
contradição de modo 
que o pensamento de 
muitos corações será 
revelado. Quanto a 
você, uma espada 

atravessará a sua alma  
Lucas 2.34-35



Visita dos Magos
Mateus 2.1-12



Fuga para o Egito
Mateus 2.13-17



Mãe Exemplar
O menino 

crescia e se 
fortalecia, 

enchendo-se 
de sabedoria; e 
a graça de Deus 
estava sobre ele  

Lucas 2.40



Mãe Exemplar
Maria, porém, 

guardava 
todas essas 

coisas e sobre 
elas refletia em 

seu coração  
Lucas 2.19



Mãe Dedicada



Primeira Páscoa
Lucas 2.41-51



Primeira Páscoa
Então os Sumo 

Sacerdotes, na festa 
chamada Páscoa, 

quando eles imolavam 
seus sacrifícios da hora 

nona até a décima 
primeira hora (…) o 

número de sacrifícios 
foi de duzentos e 

cinquenta e seis mil e 
quinhetos  

Flavius Josephus, The war of the Jews,  6.9.3



Conhecimento Adquirido
Depois de três 

dias o 
encontraram no 
templo, sentado 
entre os mestres, 

ouvindo-os e 
fazendo-lhes 

perguntas  
Lucas 2.46



Conhecimento Adquirido
Todos os que o 
ouviam ficavam 
extasiados com 

o seu 
entendimento 

e as suas 
respostas  

Lucas 2.47



Conhecimento Adquirido
Existia uma escola em 
Nazaré, a qual Jesus 
deve ter frequentado. 

Na escola daquele 
vilarejo existia um 

professor que 
desconhecemos o 

nome (…) que 
ensinou o Filho de 

Deus   
William Barclay, The Mind of Jesus, p.9



Conhecimento Adquirido
Ele foi a Nazaré, 
onde havia sido 

criado, e no dia de 
sábado entrou na 
sinagoga, como 
era seu costume. 

E levantou-se 
para ler   

Lucas 4.16



Conhecimento Adquirido
Vocês não 

leram que, no 
princípio, o 

Criador os fez 
homem e 
mulher   

Mateus 19.4



Conhecimento Adquirido
Eles estavam usando 
esta pergunta como 
armadilha, a fim de 

terem uma base para 
acusá-lo. Mas Jesus 

inclinou-se e 
começou a escrever 

no chão com o 
dedo   

João 8.6



Mãe Dedicada
Sua mãe, 
guardava 

todas essas 
coisas em seu 

coração  
Lucas 2.51



Mãe Dedicada
 Jesus ia 

crescendo em 
sabedoria, 
estatura e 

graça diante de 
Deus e dos 

homens  
Lucas 2.52



Mãe Dedicada
 Tendo acabado o 
vinho, a mãe de 

Jesus lhe disse: “Eles 
não tem mais vinho”. 

espondeu Jesus: 
“Que temos nós em 
comum, senhora? A 
minha hora ainda 

não chegou”  
João 2.3-4



Mãe Dedicada
 Sua mãe disse 
aos serviçais: 

“Façam tudo o 
que ele lhes 

mandar”  
João 2.5



Mãe Dedicada
 Em Caná da 

Galiléia, Jesus 
fez este sinal 
ser o primeiro 

dos [seus] 
milagres   

João 2.11



Mãe Desconfiada



Mãe Desconfiada
 Quando seus 

familiares 
ouviram falar 
disso, saíram 

para apoderar-se 
dele, pois diziam: 
“Ele está fora de 

si”   
Marcos 3.21



Mãe Desconfiada
 E os mestres 

da Lei que 
haviam descido 
de Jerusalém 
diziam: "Ele 
está com 
Belzebu!"   

Marcos 3.21



Mãe Desconfiada
 Então chegaram 

a mãe e os 
irmãos de Jesus. 
Ficando do lado 

de fora, 
mandaram 

alguém chamá-lO   
Marcos 3.31



Mãe Desconfiada
  “Quem é Minha 
mãe, e quem são 
Meus irmãos? (…) 
Aqui estão Minha 

mãe e Meus irmãos!
Quem faz a vontade 
de Deus, este é Meu 
irmão, Minha irmã e 

Minha mãe”    
Marcos 3.33-35



Mãe Desconfiada
  “Só em sua 

própria terra e 
em sua própria 
casa é que um 
profeta não tem 

honra”    
Mateus 13.57



Mãe Transformada



Mãe Transformada
 Perto da cruz de 
Jesus estavam 

sua mãe, a irmã 
dela, Maria, 
esposa de 

Clopas, e Maria 
Madalena   

João 19.25



Mãe Transformada
 Quando Jesus 
viu sua mãe ali, 
e, perto dela, o 

discípulo a quem 
amava, disse à 
sua mãe: “Aí 

está o seu filho”   
João 19.26



Mãe Transformada
Ao discípulo: 

“Aí está a sua 
mãe”. Daquela 
hora em diante, 

o discípulo a 
levou para casa   

João 19.27



Mãe Transformada
José tomou o corpo, 

envolveu-o num limpo 
lençol de linho e o 

colocou num sepulcro 
novo, que ele havia 
mandado cavar na 

rocha. E, fazendo rolar 
uma grande pedra 
sobre a entrada do 
sepulcro, retirou-se   

Mateus 27.59-60



Mãe Transformada
Maria Madalena 
e a outra Maria 

estavam 
assentadas ali, 
em frente do 

sepulcro   
Mateus 27.61



Mãe Transformada
Algumas mulheres 

estavam 
observando de 

longe. Entre elas 
estavam Maria 

Madalena, Salomé 
e Maria, mãe de 
Tiago e de José   

Marcos 15.40



Mãe Transformada
Não é este o 

carpinteiro, filho 
de Maria e 

irmão de Tiago, 
José, Judas e 

Simão?   
Marcos 15.40



Mãe Transformada
No primeiro dia da 
semana, de manhã 

bem cedo, as 
mulheres tomaram 

as especiarias 
aromáticas que 

haviam preparado 
e foram ao sepulcro   

Lucas 24.1



Mãe Transformada
Quando 

voltaram do 
sepulcro, elas 

contaram todas 
estas coisas 
aos Onze e a 

todos os outros   
Lucas 24.9



Mãe Transformada
As que contaram 
estas coisas aos 
apóstolos foram 
Maria Madalena, 
Joana e Maria, 

mãe de Tiago, e 
as outras que 

estavam com elas   
Lucas 24.10



Mãe Transformada
Quando chegaram, 

subiram ao aposento 
onde estavam 

hospedados. Achavam-
se presentes Pedro, 
João, Tiago e André; 

Filipe, Tomé, 
Bartolomeu e Mateus; 
Tiago, filho de Alfeu, 

Simão, o zelote, e 
Judas, filho de Tiago   

Atos 1.13



Mãe Transformada
Todos eles se 

reuniam 
constantemente 
em oração, com 
as mulheres e 

Maria, a mãe de 
Jesus, e com os 

irmãos dele   
Atos 1.13



Mãe Transformada
De repente veio do 
céu um som, como 
de um vento muito 

forte, e encheu toda 
a casa na qual 

estavam assentados 
(…) Todos ficaram 
cheios do Espírito 

Santo   
Atos 2.2-4



Mãe Transformada
Nós os ouvimos 

declarar as 
maravilhas de 
Deus em nossa 
própria língua!  

Atos 2.11



Mãe Transformada
Portanto, que 

todo Israel fique 
certo disto: Este 
Jesus, a quem 

vocês 
crucificaram, 
Deus o fez 

Senhor e Cristo  
Atos 2.36



Conclusão



Conclusão
Minha alma 

engrandece ao 
Senhor e o meu 

espírito se 
alegra em 
Deus, meu 
Salvador  

Lucas 1.46-47


