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DEVOCIONAL DE NATAL PARA FAMÍLIAS -2 

Maria, Nós e o Plano de Deus 

35
 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.
 

36
 Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice; aquela que diziam ser estéril 

já está em seu sexto mês de gestação.  
37

 Pois nada é impossível para Deus”.
 

38
 Respondeu Maria: “Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a tua 

palavra”. Então o anjo a deixou. 

Lucas 1:35-38 (NVI) 

 

Nós lemos esses versículos e vemos Maria como uma jovem, que recebeu a honra de ser 

a mãe do Filho de Deus. Mas será que pensamos na responsabilidade que ela estava 

assumindo e nas dificuldades que ela teria pela frente? 

Precisamos lembrar que Maria era praticamente uma adolescente vivendo numa cultura 

judaica do primeiro século. Além disso, ela estava prometida em casamento a José. Uma 

gravidez fora do casamento poderia ser motivo de apedrejamento até a morte (Dt 22:23-

24) . E como ela explicaria para os seus pais e para o noivo que estava grávida por ação 

do Espírito? 

Dizer sim para Deus naquelas circunstâncias era algo bem difícil. Mas Maria resolveu 

obedecer e assim assumiu o papel que Deus tinha para ela em seu plano para vida dela e 

para salvar o mundo.   

Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Esses planos são diferentes uns dos 

outros, mas todos são parte do grande plano de Deus para o mundo. Para que esse plano 

se realize em nossas vidas precisamos ser obedientes como Maria e dizer sim para Deus. 

E num mundo sem Deus está cada vez mais difícil dizer sim para Deus e fazer parte do 

seu plano de salvar o mundo. Em alguns lugares do mundo, a pessoa pode até ser 

apedrejada ou morta por isso, mas no Brasil os nossos principais medos são da rejeição 

e do preconceito.  

Dizer sim para Deus não é tarefa fácil. Mas a história de Maria nos mostra que assim 

como ele a sustentou e cuidou dela quando ela decidiu ser obediente ele vai nos 

sustentar e cuidar de nós.  

Nesse Natal, renove o seu compromisso com Deus e faça parte dos planos dele de salvar 

o mundo.          
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PARA  CONVERSAR EM FAMÍLIA: 

1. E se você estivesse no lugar de Maria? Qual teria sido a sua resposta?   

2. O que Deus tem pedido de você ultimamente? Você tem respondido sim ou não para 

Deus? 

3. O que você tem feito para fazer a sua parte no grande plano de Deus de salvar o 

mundo? Que dificuldades você tem enfrentado para isso?  

4. Como ou no que você ser mais obediente a Deus? 

Aproveite essa época que antecede o Natal para assistir o filme “Jesus - A História do 

Nascimento” com toda a família. Vocês podem ter uma tarde ou uma noite de 

comunhão e diversão como família.  

 

 


