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“ Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu 
filho (uiov huios=filho maduro).  Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. 
Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.” (João 19:26-27 RA) 
 

(5043 teknon teknon=filho criança, descendente) 

(5207 uiov huios=filho maduro) 

 

UMA PALAVRA SOBRE MARIA, A MÃE DE JESUS. 

 

A Bíblia nos mostra as seguintes passagens registradas sobre Maria, mãe de Jesus: 

1- “ No sexto mês (da gravidez de Isabel), foi o anjo Gabriel enviado, da 
parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré,  a uma 
virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era 
José; a virgem chamava-se Maria.  E, entrando o anjo aonde ela estava, 
disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo.  Ela, porém, ao 
ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que 
significaria esta saudação.  Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; 
porque achaste graça diante de Deus.  Eis que conceberás e darás à luz 
um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.  Este será grande e será 
chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu 
pai;  ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não 
terá fim.  Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho 
relação com homem algum?  Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o 
Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por 
isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.  
E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, 
sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril.  Porque 
para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.  Então, 
disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim 
conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.  Naqueles dias, 
dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma 
cidade de Judá,  entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.  Ouvindo 
esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre; então, 
Isabel ficou possuída do Espírito Santo.  E exclamou em alta voz: Bendita 
és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre!  E de onde me 
provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor?  Pois, logo que me 
chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de 
alegria dentro de mim.  Bem-aventurada a que creu, porque serão 
cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.  Então, 
disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor,  e o meu espírito se 
alegrou em Deus, meu Salvador,  porque contemplou na humildade da 
sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-
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aventurada,  porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu 
nome.  A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o 
temem.  Agiu com o seu braço valorosamente; dispersou os que, no 
coração, alimentavam pensamentos soberbos.  Derribou do seu trono os 
poderosos e exaltou os humildes.  Encheu de bens os famintos e despediu 
vazios os ricos.  Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua 
misericórdia  a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, 
como prometera aos nossos pais.  Maria permaneceu cerca de três meses 
com Isabel e voltou para casa.” (Lucas 1:26-56 RA) 
 

2- “ Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se 
grávida pelo Espírito Santo.  Mas José, seu esposo, sendo justo e não a 
querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente.  Enquanto ponderava 
nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, 
dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque 
o que nela foi gerado é do Espírito Santo.  Ela dará à luz um filho e lhe 
porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.  
Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo 
Senhor por intermédio do profeta:  Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: 
Deus conosco).  Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo 
do Senhor e recebeu sua mulher.  Contudo, não a conheceu, enquanto ela 
não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.” (Mateus 1:18-25 
RA) 
 

3- “ Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando 
toda a população do império para recensear-se.  Este, o primeiro 
recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria.  Todos 
iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.  José também subiu da 
Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada 
Belém, por ser ele da casa e família de Davi,  a fim de alistar-se com 
Maria, sua esposa, que estava grávida.  Estando eles ali, aconteceu 
completarem-se-lhe os dias,  e ela deu à luz o seu filho primogênito, 
enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para 
eles na hospedaria.  Havia, naquela mesma região, pastores que viviam 
nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite.  E 
um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor 
brilhou ao redor deles; e ficaram tomados de grande temor.  O anjo, 
porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande 
alegria, que o será para todo o povo:  é que hoje vos nasceu, na cidade de 
Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.  E isto vos servirá de sinal: 
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.  E, 
subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, 
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louvando a Deus e dizendo:  Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na 
terra entre os homens, a quem ele quer bem.  E, ausentando-se deles os 
anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e 
vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer.  Foram 
apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na 
manjedoura.” (Lucas 2:1-16 RA) 
 
“ Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis 
que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém.  E perguntavam: Onde 
está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos para adorá-lo.  Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei 
Herodes, e, com ele, toda a Jerusalém;  então, convocando todos os 
principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo 
deveria nascer.  Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim 
está escrito por intermédio do profeta:  E tu, Belém, terra de Judá, não és 
de modo algum a menor entre as principais de Judá; porque de ti sairá o 
Guia que há de apascentar a meu povo, Israel.  Com isto, Herodes, tendo 
chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao 
tempo em que a estrela aparecera.  E, enviando-os a Belém, disse-lhes: 
Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino; e, quando o 
tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo.  Depois de 
ouvirem o rei, partiram; e eis que a estrela que viram no Oriente os 
precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino.  E, 
vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.  Entrando 
na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; 
e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e 
mirra.  Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não 
voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho a sua 
terra.  Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em 
sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e 
permanece lá até que eu te avise; porque Herodes há de procurar o 
menino para o matar.  Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua 
mãe e partiu para o Egito;  e lá ficou até à morte de Herodes, para que se 
cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do 
Egito chamei o meu Filho.” (Mateus 2:1-15 RA) 
 

4- “ Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na 
manjedoura.  E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito 
deste menino.  Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas 
pelos pastores.  Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-
as no coração.” (Lucas 2:16-19 RA) 
 

5- “ Passados os dias da purificação deles segundo a Lei de Moisés, levaram-
no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor,  conforme o que está 
escrito na Lei do Senhor: Todo primogênito ao Senhor será consagrado;  e 
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para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida Lei: 
Um par de rolas ou dois pombinhos.  Havia em Jerusalém um homem 
chamado Simeão; homem este justo e piedoso que esperava a consolação 
de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele.  Revelara-lhe o Espírito 
Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor.  
Movido pelo Espírito, foi ao templo; e, quando os pais trouxeram o 
menino Jesus para fazerem com ele o que a Lei ordenava,  Simeão o 
tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:  Agora, Senhor, podes 
despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra;  porque os meus 
olhos já viram a tua salvação,  a qual preparaste diante de todos os 
povos:  luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo de 
Israel.  E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se 
dizia.  Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este 
menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de 
muitos em Israel e para ser alvo de contradição  (também uma espada 
traspassará a tua própria alma), para que se manifestem os pensamentos 
de muitos corações.  Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos 
desde que se casara  e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não 
deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações.  E, 
chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino 
a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.” (Lucas 2:22-38 RA) 
 

6- “ Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de 
Israel.  Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de 
seu pai Herodes, temeu ir para lá; e, por divina advertência prevenido em 
sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia.  E foi habitar numa cidade 
chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio 
dos profetas: Ele será chamado Nazareno.” (Mateus 2:21-23 RA) 
 

7- “ Cumpridas todas as ordenanças segundo a Lei do Senhor, voltaram para 
a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré.” (Lucas 2:39 RA) 
 

 

8- “ Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a Festa da Páscoa.  
Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o 
costume da festa.  Terminados os dias da festa, ao regressarem, 
permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o 
soubessem.  Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de 
viagem, foram caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre 
os parentes e os conhecidos;  e, não o tendo encontrado, voltaram a 
Jerusalém à sua procura.  Três dias depois, o acharam no templo, 
assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.  E todos 
os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas 
respostas.  Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados; e sua mãe 
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lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, 
estamos à tua procura.  Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não 
sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai?  Não compreenderam, 
porém, as palavras que lhes dissera.  E desceu com eles para Nazaré; e 
era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no 
coração.  E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e 
dos homens.” (Lucas 2:41-52 RA) 
 

9- “ Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se 
ali a mãe de Jesus.  Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, 
para o casamento.  Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles 
não têm mais vinho.  Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? 
Ainda não é chegada a minha hora.  Então, ela falou aos serventes: Fazei 
tudo o que ele vos disser.  Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus 
usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas.  
Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram 
totalmente.  Então, lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. 
Eles o fizeram.  Tendo o mestre-sala provado a água transformada em 
vinho (não sabendo donde viera, se bem que o sabiam os serventes que 
haviam tirado a água), chamou o noivo  e lhe disse: Todos costumam pôr 
primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o 
inferior; tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.  Com este, deu 
Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia; manifestou a sua glória, 
e os seus discípulos creram nele.  Depois disto, desceu ele para 
Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos; e ficaram ali não 
muitos dias.” (João 2:1-12 RA) 
 

10- “ E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o 
prender; porque diziam: Está fora de si.” (Marcos 3:21 RA) 
 

11- “ Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de 
fora, mandaram chamá-lo.” (Marcos 3:31 RA) 
 

12- “ Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, 
Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E 
escandalizavam-se nele.” (Marcos 6:3 RA) 
 

13- “ E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, 
mulher de Clopas, e Maria Madalena.” (João 19:25 RA) 
 

14- “ Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, 
com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.” (Atos 1:14 RA) 

 

Estes textos são TUDO o que a Bíblia tem registrado sobre MARIA, mãe de Jesus. 
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Fora disto, damos espaço para especulações diabólicas que tem o objetivo de 
“apagar” Jesus e exaltar Maria como intercessora etc. 
 
Nicephorus (Historia da Igreja, livro 3 3) registra que ela viveu com João, em Jerusalém, 
por 11 anos e morreu lá. 
Confirmando isto, João deve ter continuado a morar em Jerusalém, pois, Paulo o encontra 
lá por ocasião do Concílio, em 52 DC. 
 
“ Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena 
discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles 
subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta 
questão.” (Atos 15:2 RA) 
 
 “ e, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que 
eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de 
comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles, para a 
circuncisão;” (Gálatas 2:9 RA) 
 

A segunda frase de Jesus, na cruz: 
 
“ Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu 

filho (uiov huios) .  Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em 
diante, o discípulo a tomou para casa.” (João 19:26-27 RA) 
 
No VT o primogênito tinha algumas vantagens e responsabilidades: 
 
Recebia porção dupla da herança. 
Era o sacerdote da casa, depois do pai. 
Era autoridade na casa, depois do pai. 
 
Jesus era o primogênito da família. 
 
João, neste texto, registra o cuidado de Jesus com a sua mãe (seu pai já havia morrido). 
Mesmo no meio de todo o sofrimento, não se esqueceu deste detalhe, e atendeu ao que 
estava na Lei: 
 
“ Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o 
SENHOR, teu Deus, te dá.” (Êxodo 20:12 RA) 
 
Jesus está providenciando para que Maria não seja deixada à própria sorte, mas seja 
sustentada e cuidada na sua ausência por quem possa fazê-lo bem. 
 
“ Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele.” (João 7:5 RA) 
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“ Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? 
E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele.” (Marcos 6:3 
RA) 
 
Maria, aos pés da cruz, estava sofrendo multiplamente: 
 

Seu filho, injustamente condenado e sendo executado. 
 

A possibilidade de futuro sem recursos. 
 

Testemunhar: Ela, naquela hora, estava percebendo o significado da palavra 
profética: 

 
“ Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino 
está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e 
para ser alvo de contradição  (também uma espada traspassará a tua própria 
alma), para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.” (Lucas 
2:34-35 RA) 
 
Quão misteriosos para ela eram os caminhos da Providência divina: 
 
Testemunhar a morte de seu filho, na cruz! 
 
“ Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores.  
Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração.” 
(Lucas 2:18-19 RA) 
 
 “ E desceu com eles para Nazaré; e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, 
guardava todas estas coisas no coração.” (Lucas 2:51 RA) 
 

Certamente, nem naquela hora aos pés da cruz, as compreendeu melhor: 
 
“ Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na 
inocência.  Pois de contínuo sou afligido e cada manhã, castigado.  Se eu 
pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos.  Em só 
refletir para compreender isso, achei mui pesada tarefa para mim;” (Salmos 
73:13-16 RA) 
 

Ela não se desesperou e saiu gritando etc, como a maioria de outras mulheres... 
A graça de Deus era suficiente para ela. 
 
João, depois do susto inicial após a prisão de Jesus, seguiu Jesus por todo percurso, 
desde o Getsemane, até a casa do sumo sacerdote, Pilatos, Herodes, etc e agora, estava 
aos pés da cruz, também. Controlou o medo! 
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Jesus disse a Maria: “Mulher, eis aí teu filho”. 
É ele quem estou deixando para te cuidar na minha ausência. 
 
Jesus disse a João: “ Eis aí tua mãe”. 
Cuida dela. 
 
Minha família: 
 
“ Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem 
são meus irmãos?  E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha 
mãe e meus irmãos.” (Mateus 12:48-49 RA) 
 

Reação de João: 
 
“ Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a 
tomou para casa.” (João 19:27 RA) 
 

Algumas lições para cada um de nós: 
 

1- A mais clara e imediata lição é que, os filhos devem AMAR, HONRAR E CUIDAR de 
seus pais e mães. 
Nem todo o sofrimento fez Jesus se esquecer deste cuidado e mandamento. 
(Cumpriu toda a Lei) 
Comparar com o CORBÃ! 
 

“ Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como 
está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe 
de mim.  E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de 
homens.  Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos 
homens.  E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para 
guardardes a vossa própria tradição.  Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua 
mãe; e: Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte.  Vós, 
porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias 
aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta para o Senhor,  então, o dispensais de 
fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe,  invalidando a palavra 
de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes; e fazeis 
muitas outras coisas semelhantes.” (Marcos 7:6-13 RA) 
 

Isto nos sirva de alerta!!! 
 

“ Honra as viúvas verdadeiramente viúvas.  Mas, se alguma viúva tem filhos ou 
netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa 
e a recompensar a seus progenitores; pois isto é aceitável diante de Deus.  
Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo espera em 
Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia;” (1 Timóteo 5:3-5 RA) 
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Desculpas comuns: Meus pais me abandonaram, não cuidaram de mim, me maltrataram, 
preferiam o outro irmão etc. 
 
Lembrem-se: 

 
“ Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de 
misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo.” (Tiago 2:13 RA) 
 

2- A bondade de Deus nunca abandona aos que põem sua confiança nEle. 
 

Que futuro sombrio estava diante de Maria, aos pés da cruz! 
Viúva, sem filho etc. 

 
Mas, veja: O Senhor provê!!! 

 
E isto, para encorajar aos que choram, e dar esperança aos que “não tem futuro” 
material. 

 
Diz ao cristão em situação desesperadora: “Não desista, o Senhor proverá”. 

 
Note: 

 
Sl 68:5, Pv 23:10 e 11, Tg 1.27, Dt 24:17 e 19 e 20, Dt 27:19, Sl 146:9, Pv 25:15, Ml 3:5 

 
Lembrem-se: 

 
“ Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.” 
(Salmos 46:1 RA) 
 

3- Uma expressão do amor de Deus por nós é o serviço que Ele nos destina para ser 
realizado. 
 

Quanto mais e maior o serviço, maior a expressão deste amor e favor e a honra que ele 
nos dispensa. 

 
Ao invés de “aliviar” João naquela hora, Jesus o encarregou de uma tarefa importante! 
Cuidar de Maria, sua mãe, que nem era a mãe natural de João. 

 
Precisamos parar de reclamar de que Deus nos dá fardos... 

 
Note: 

 
“ Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR relaxadamente!” (Jeremias 48:10 
RA) 
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Cuidado para não sermos como Esaú, profano, que negligenciou a primogenitura por não 
dar valor ao que tinha recebido do Senhor. 

 
Deus não precisa de nosso “esforço”, mas, manifesta a sua graça e nos abençoa quando 
nos dedicamos e dependemos dEle para realizarmos as tarefas que Ele nos apresenta. 

 
Vejam a parábola dos “TALENTOS”, das MINAS etc. 

 
João a tomou para sua casa, IMEDIATAMENTE! 

 
A última menção à Maria está em ATOS 1:14 

 
“ Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, 
mãe de Jesus, e com os irmãos dele.” (Atos 1:14 RA) 
 

“ Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo espera em 
Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia;” (1 Timóteo 5:5 RA) 
 
Maria não é intercessora diante de Deus e nem diante de Jesus. 
 
É a mãe de Jesus, segundo a carne. 
 

4- Notem isto: 
 

“ Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, 
Tiago, José, Simão e Judas?” (Mateus 13:55 RA) 
 
 “ Pois nem mesmo os seus irmãos criam (pisteuo) nele.” (João 7:5 RA) 
 
Resultado: 
 

“ Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado (agapaw agapao), disse: 
Mulher, eis aí teu filho.” (João 19:26 RA) 
 

“ O homem que tem muitos amigos (er rea‘ ou eyr reya‘) sai perdendo; mas há 

amigo (bha ‘ahab ou  bha ‘aheb) mais chegado do que um irmão.” (Provérbios 
18:24 RA) 
 
Jesus escolheu com cuidado quem seria a pessoa indicada para cuidar adequadamente 
de sua mãe. 
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ENTRE OS DOIS LADRÕES 
 

“ Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje (shmeron semeron=neste 

mesmo dia) estarás comigo no paraíso paradeisov paradeisos ) (.” (Lucas 
23:43 RA) 
 
A Bíblia nos mostra as seguintes passagens registradas sobre os dois ladrões crucificados 
com Jesus: 

“ De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, 
escarnecendo, diziam:  Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei 
de Israel! Desça da cruz, e creremos nele.  Confiou em Deus; pois venha livrá-lo 
agora, se, de fato, lhe quer bem; porque disse: Sou Filho de Deus.  E os mesmos 
impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com 
ele.” (Mateus 27:41-44 RA) 
 
“ Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita, e outro à sua esquerda.  E 
cumpriu-se a Escritura que diz: Com malfeitores foi contado .  Os que iam 
passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah! Tu que 
destróis o santuário e, em três dias, o reedificas!  Salva-te a ti mesmo, 
descendo da cruz!  De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, 
escarnecendo, entre si diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-
se;  desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. 
Também os que com ele foram crucificados o insultavam.” (Marcos 15:27-32 
RA) 
 
“ Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o 
Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também.  Respondendo-lhe, porém, o outro, 
repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual 
sentença?” (Lucas 23:39-40 RA) 
 
Como “resolver esta questão” das diferenças? 
 
Duas possibilidades: 
 

1- Os dois evangelistas, em termos gerais e sem entrar nos detalhes exatos , narram 
que, não apenas os executores, a multidão e o chefe dos fariseus insultavam a 
Jesus, mas também os ladrões. Então, do geral vão ao detalhe: 
 
“ Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam (no plural) de vinagre 
uma esponja e, fixando-a num caniço de hissopo, lha chegaram à 
boca(um caniço, um soldado, singular).” (João 19:29 RA) 
 
Ou 
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“ Vendo isto, indignaram-se os discípulos (plural) e disseram: Para que 
este desperdício?” (Mateus 26:8 RA) 

 
“ Indignaram-se alguns (plural) entre si e diziam: Para que este 

desperdício de bálsamo?” (Marcos 14:4 RA) 
 
“ Mas Judas Iscariotes (indicado, singular), um dos seus discípulos, o que 
estava para traí-lo, disse:” (João 12:4 RA) 
 
ou 
 
“ Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido 
de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas.” (Marcos 16:5 RA) 

 
“ Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões 

com vestes resplandecentes.” (Lucas 24:4 RA) 
 

“ e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus 
fora posto, um à cabeceira e outro aos pés.” (João 20:12 RA) 

 
2- No início, os dois ladrões insultavam a Jesus. 

Após verificar o comportamento de Jesus, orando pelos que o maltratavam, 
sabendo que era inocente, percebendo que não revidava com ultrage, não fazia 
ameaças etc, e tendo o seu coração sido iluminado pela graça de Deus, mudou de 
atitude (metanóia-arrependeu-se) sobre quem seria a pessoa crucificada ao seu 
lado e reconheceu que só podia ser o Messias (Cristo). 
 

 

A TERCEIRA FRASE DE JESUS, NA CRUZ: 

“ Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no 
paraíso.” (Lucas 23:43 RA) 

 
Profetizou o tempo da morte do ladrão e deu a garantia de seu destino final em função da 
crença nele. 
 
Vejam: 
 
“ Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o 
Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também.  Respondendo-lhe, porém, o outro, 
repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual 
sentença?  Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os 
nossos atos merecem; mas este nenhum mal fez.  E acrescentou: Jesus, lembra-
te de mim quando vieres no teu reino.” (Lucas 23:39-42 RA) 
 
O que o ladrão não arrependido queria: 
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Queria salvar sua vida e não sua alma. 
Queria voltar a viver a mesma vida de antes. 
Estava “desafiando” a Jesus se revelar como Cristo, mas, não acreditava nisto. 
Aguardava o desfecho de alívio final provocado pela morte aplicada pelos soldados que, 
ao invés de dar uma estocada com a lança em seu coração, quebrava as pernas e outros 
grandes ossos dos condenados para acelerar sua morte, de forma cruel. 
 

“ O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração (Mxr 

racham=misericórdia) dos perversos é cruel.” (Provérbios 12:10 RA) 
 
Ia passar de sofrimento dor e pecado na terra para, pecado sofrimento e dor indescritível 
e infindável, no lugar de tormento eterno. 
 
O que o outro ladrão via: 
 
“ Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do SENHOR?  
Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca; não 
tinha aparência nem formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos 
agradasse.  Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de 
dores e que sabe o que é padecer; e, como um de quem os homens escondem o 
rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.  Certamente, ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos 
por aflito, ferido de Deus e oprimido.  Mas ele foi traspassado pelas nossas 
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.  Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR 
fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos.  Ele foi oprimido e humilhado, mas 
não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda 
perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.  Por juízo opressor foi 
arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da 
terra dos viventes; por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.” 
(Isaías 53:1-8 RA) 
 
Confessou seu estado de pecado e da sua condição de não conseguir agradar a Deus. 
 

“ O que encobre (não dos homens, mas de Deus) as suas transgressões jamais 
prosperará; mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.” (Provérbios 
28:13 RA) 
 
“ O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos 
ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador!” 
(Lucas 18:13 RA) 
 

Deve ter ouvido isto e não rejeitou na ocasião. 
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Desfrutou de misericórdia e da bondade de Deus no último momento de sua vida, O qual: 
 
“ Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16 
RA) 
 
 “ Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo 
contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, 
senão que todos cheguem ao arrependimento (metanoia metanoia).” (2 Pedro 
3:9 RA) 
Não sabemos desta pessoa nada, antes deste fato registrado, mas, sabemos de seu 
destino final... 
 
Quanto este era diferente de Saulo, antes de sua conversão?  
De um Timóteo, treinado desde pequeno na palavra de Deus... 
De uma Lydia, que abriu seu coração assim que ouviu do evangelho... 
 
Em todos eles, operou o Espírito Santo, conforme Deus quis. 
 
Em todos, porém, é visível a marca de mudança de coração! 
 

“ O que encobre (não dos homens, mas de Deus) as suas transgressões jamais 
prosperará; mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.” (Provérbios 
28:13 RA) 
 
“ O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos 
ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador!” 
(Lucas 18:13 RA) 
 

Voltando a Lc 23.42 
 
...no teu Reino. (Futuro!) 
 
Como este sabia de Reino? De qual Reino falava? 
 
Devia ter ouvido algo, no passado, a respeito do Messias. 
 
Qual dos outros 11 apóstolos usou esta linguagem desta forma? 
 
Qual deles havia visto esta verdade tão claramente? 
 
Eles se viam como superiores e disputavam a primazia, mas, este, queria apenas SER 
LEMBRADO. 
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Os discípulos, quando ouviram falar do REINO e da ressurreição dos mortos, questionaram 
sobre o que seria. 
 
“ Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem; e rogo-te que sejas 
bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta 
casa;” (Gênesis 40:14 RA) 
 

“ Lembra-te, SENHOR, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com 
inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos; e chorou muitíssimo.” 
(2 Reis 20:3 RA) 
 

“ Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são 
desde a eternidade.  Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das 
minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por 
causa da tua bondade, ó SENHOR.” (Salmos 25:6-7 RA) 
 
“ Lembra-te de mim, SENHOR, segundo a tua bondade para com o teu povo; 
visita-me com a tua salvação,” (Salmos 106:4 RA) 
 
 “ Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os 
maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer;” 
(Eclesiastes 12:1 RA) 
 

Não impôs nenhum COMO, mas, apresentou apenas o “LEMBRA-TE DE MIM”. 
 
Senhor, ponho minha confiança em Ti, nas Tuas mãos me entrego. 
 
NESTE MESMO DIA, antes da noite começar, apenas poucas horas. 
 
Jesus iria ainda visitar o HADES, local das almas dos santos que morreram na esperança 
do Messias. (Rico e Lázaro...) 
 
Paraizo... Jesus, o segundo Adão, nos restaurará o que o primeiro Adão perdeu quando 
pecou. 
 
CUIDADO para não abusar da misericórdia e da graça de Deus... 
 
Esta passagem é para confortar aos que sofrem e choram por isto. (só mais um tempinho) 
 


