
Miriam a Serva do Senhor

Sermão de 5 de dezembro de 2021
Mateus 1: 1-17 e Lucas 1: 26-38

Antes de começar, quero que você conheça os tablets para tradução.
David ou Noliani podem ajudá-lo agora mesmo se você estiver tendo problemas.
Levante as mãos, por favor.
Ou apenas levante-se e vá vê-los.
Ao pregar, vou ler meu sermão e clicar em cada frase.
As palavras que digo em inglês aparecem nos tablets em 12 idiomas diferentes, como você escolher.
Espero que seja uma bênção para você.

Introdução ao Sermão
Para o sermão de hoje, vamos examinar duas passagens das escrituras sobre o nascimento de Jesus.
Veremos Lucas capítulo 1 para ver o que o anjo Gabriel disse a Maria.
Mas, primeiro, quero ler para você o capítulo 1 de Mateus.
É uma lista de 45 ancestrais de Jesus.
Chamamos listas como esta de genealogia.
Mateus dá a seus leitores esta lista para mostrar que Jesus era descendente do Rei Davi.
Isso é importante, porque muitas profecias do Antigo Testamento falam sobre um descendente de Davi 
que cumpriria as promessas de Deus para seu povo.

Existem também alguns nomes surpreendentes nesta lista.
Eu vou ler agora.
É longo, com nomes difíceis de pronunciar.
Mas tudo na Palavra de Deus é importante.
Portanto, agora, por favor, abra seus ouvidos e seus corações para a Palavra de Deus.

Mateus 1: 1-17
1 Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
2 Abraão foi o pai de Isaque, e Isaque foi o pai de Jacó, e Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos,
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3 e Judá, o pai de Perez, e Zerah de Tamar, e Perez, o pai de Hezron, e Hezron, o pai de Ram,
4 e Ram, o pai de Aminadabe, e Aminadabe, o pai de Nahshon, e Nahshon, o pai de Salmão,
5 e Salmon, pai de Boaz, de Raabe, e Boaz, pai de Obede, de Rute, e Obede, pai de Jessé,
6 e Jessé, pai do rei Davi. E Davi foi pai de Salomão, da mulher de Urias,
7 e Salomão, pai de Roboão, e Roboão, pai de Abias, e Abias, pai de Asafe,
8 e Asafe, pai de Josafá, Josafá, pai de Jorão, e Jorão, pai de Uzias,
9 e Uzias, pai de Jotão, e Jotão, pai de Acaz, e Acaz, pai de Ezequias,
10 e Ezequias, o pai de Manassés, e Manassés, o pai de Amós, e Amós, o pai de Josias,
11 e Josias, pai de Jeconias, e de seus irmãos, no momento da deportação para a Babilônia.
12 E depois da deportação para a Babilônia: Jeconias foi o pai de Salatiel, e Seltiel, o pai de Zorobabel,
13 e Zorobabel, pai de Abiude, e Abiude, pai de Eliaquim, e Eliaquim, pai de Azor,
14 e Azor, pai de Zadoque, Zadoque, pai de Aquim, e Aquim, pai de Eliude,
15 e Eliude, o pai de Eleazar, e Eleazar, o pai de Matã, e Matã, o pai de Jacó,
16 e Jacó, pai de José, marido de Maria, da qual Jesus nasceu, que se chama Cristo.
17 Todos os alistados acima incluem quatorze gerações de Abraão a Davi, quatorze de Davi ao exílio 
na Babilônia e quatorze do exílio na Babilônia ao Messias.

Juntos, lemos Isaías 40: 8:
A grama seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre.

Por favor, ore comigo.
Pai Celestial, quando lemos a história do Natal, ficamos maravilhados com a humildade de seu Filho.
Vemos o amor radical de nosso Salvador, que entrou na fraqueza para nos resgatar de nosso pecado e 
vergonha.
Espírito Santo, abra nossos corações e mentes para nos mostrar mais de Jesus hoje.
Oramos em seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Aqui está o ponto principal, ou grande ideia, do sermão de hoje.
Grande ideia: Deus usa pessoas quebrantadas para fazer grandes coisas

Como você viu na passagem que li, Jesus é descendente do Rei Davi.
Jesus também é descendente de Abraão, Isaque e Jacó.
Deus prometeu a Abraão que ele teria descendentes de todas as tribos, línguas e nações.
E Jesus veio para cumprir essa promessa.
O nascimento de Jesus lançou uma expansão global do povo de Deus além de Israel.

Mas o mais surpreendente na lista de Matthew são as mulheres que aparecem nela.
Uma genealogia judaica normalmente incluiria homens, e apenas homens.
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No entanto, há cinco mulheres na lista de Mateus.
Miriam, é claro, a mãe de Jesus.
Nós a chamamos de Mary em inglês, mas seu nome foi pronunciado Miriam 2.000 anos atrás.
Miriam é uma mulher altamente honrada e respeitada.
Falaremos mais sobre ela em alguns minutos.
As outras quatro mulheres são surpreendentes porque não aprimoram a reputação de Jesus.

Normalmente, as pessoas apontam para seus ancestrais para se parecerem bem.
Neste gráfico, você pode ver que o primeiro imperador do Japão era supostamente um descendente dos 
deuses.
Os japoneses dizem que a bisavó do imperador era Amaterasu, a deusa do sol.
É por isso que a bandeira japonesa tem um sol, para homenagear Amaterasu.
Os imperadores no Japão reivindicaram honra e legitimidade ao mostrar que eram descendentes de 
Amaterasu, a deusa do sol.

Jesus, por outro lado, é descendente de Tamar, Raabe, Rute e Bate-Seba.
Deixe-me dizer por que isso é surpreendente.
O primeiro marido de Tamar morreu antes que ela tivesse filhos.
Ela foi maltratada pelo segundo marido e também pelo sogro.
Ela finalmente engravidou por engano, fingindo ser uma prostituta.
Se você ler a história dela, verá como ela foi maltratada e por que fez algo assim.

Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó.
Mas ela passou a ter fé no único Deus verdadeiro e ajudou o povo de Deus.
Raabe era uma mulher com um passado ruim, que se tornou uma heroína.
Bate-Seba era a mãe do rei Salomão, mas ela engravidou devido ao pecado e ao escândalo.
Davi tomou Bate-Seba e cometeu adultério com ela.
Então Davi assassinou seu marido Urias.

Ruth não tem uma história vergonhosa, mas ela tem uma história difícil.
Ela era viúva e de Moabe.
A genealogia de Mateus nos lembra que o rei Davi, o maior rei da história de Israel, tinha uma avó 
gentia.
Na verdade, nenhuma dessas mulheres era judia.
Bate-Seba pode ter sido judia, mas ao se casar com Urias, o hitita, ela se tornou legalmente uma gentia.

Então, por que Mateus inclui essas quatro mulheres na genealogia de Jesus, o Filho de Deus?
Mateus poderia ter incluído as mulheres mais respeitadas do Antigo Testamento, como Sara, Rebeca e 
Raquel.
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Elas eram as esposas de Abraão, Isaque e Jacó.
Por que eles não estão incluídos na lista de Mateus, em vez de quatro gentios com histórias 
conturbadas?
E por que Mateus incluiu reis como Manassés, o rei mais perverso da história judaica?
Porque Jesus não veio para buscar pessoas perfeitas com histórias perfeitas.

O anjo Gabriel disse isso a José em Mateus 1:21.
“E ela terá um filho, e você vai chamá-lo de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles.”

O nome Jesus, ou Yeshua, significa “Yahweh salva”.
Isso não significa “Yahweh ajuda as pessoas que estão, em sua maioria, bem”.
Yeshua não significa “Yahweh abençoa as pessoas boas”.
Yeshua significa “Yahweh salva pessoas más que pecam, porque elas não podem salvar a si mesmas.”

Deus, o Pai, poderia ter enviado o Espírito Santo para engravidar uma princesa rica do Filho de Deus.
Jesus poderia ter escolhido qualquer mulher na terra como sua mãe.
Ele poderia ter nascido em um palácio ou um castelo.
Em vez disso, Jesus nasceu de uma adolescente pobre e solteira, em um estábulo emprestado ao lado de
animais de fazenda.
Jesus queria nascer assim.
Jesus começou sua vida na Terra cercado de perguntas sobre seu passado.
E Jesus morreu na cruz, a morte mais vergonhosa que os romanos poderiam inventar.

As histórias vergonhosas de homens e mulheres na genealogia de Jesus são um lembrete para nós de 
que Jesus morreu por pessoas como nós.
Eu tenho um passado vergonhoso.
Minha história tem partes que quero esconder e esquecer.
Você também.
Jesus não tem medo da sua história.
Jesus não o rejeita por causa da sua vergonha.
Em vez disso, sua vergonha é a razão de ele ter vindo à Terra.
Apagar nossa vergonha foi o motivo de sua morte.

Ouça o que encontramos em Hebreus 12: 2.
«olhai para Jesus, o fundador e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta 
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus».

Jesus odeia a vergonha.
Jesus morreu para matar a vergonha que você e eu carregamos.
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Hebreus 12: 2 também diz que Jesus “suportou a cruz” por causa da “alegria que lhe estava proposta”.
Você sabe o que foi essa alegria?
Você sabe que alegria pode ser poderosa o suficiente para manter Jesus na cruz?
Jesus suportou a cruz e morreu voluntariamente.
Porque?
Porque você é “a alegria que lhe foi proposta”.
Isso mesmo.
Você, mesmo com seu passado difícil e sua vergonha e pecado.
Sim, você foi a alegria na mente de Jesus quando ele estava na cruz.

Não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz.
Foi o amor dele por você.
Seu compromisso de lavar seu pecado e vergonha.
Então, depois de salvar você, Jesus começa a escrever novos capítulos em nossas histórias difíceis.
Novos capítulos que lhe trazem grande glória porque sua luz brilha mais forte em lugares escuros.
Um autor disse isso: “O caminho de Deus muitas vezes é um desvio através do qual Sua promessa é, 
não obstante, cumprida.” (E.Lohmeyer)

Não devemos nos surpreender ao encontrar desvios e histórias vergonhosas na genealogia de Jesus.
Ninguém nessa lista tinha uma “história normal”.
Não existem “histórias normais”.
Todos nós temos quebrantamentos e desvios em nossas vidas.
Portanto, não devemos nos surpreender que Jesus nasceu em circunstâncias anormais.
É uma parte importante da história da salvação.

Deus poderia ter escolhido uma mulher diferente para ser a mãe de Jesus.
Alguém que era casado, rico ou importante.
Mas se Jesus nasceu sem escândalo e vergonha, então nós, que carregamos a vergonha, podemos ter 
medo de ir a Ele.
Há vergonha e escândalo no início e no fim da vida de Jesus.
E isso o torna um Salvador solidário e eficaz para todos nós.

Agora vamos dar uma olhada no primeiro capítulo do evangelho de Lucas, começando no versículo 26.
Lucas 1: 26-27
26 No sexto mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma vila na Galiléia,
27 para uma virgem chamada Maria.
 Ela estava noiva de um homem chamado José, um descendente do rei Davi.

Elizabeth é a prima mais velha de Miriam.
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Elizabeth é muito mais velha.
Ela não podia mais ter filhos.
Mas Deus fez um milagre em sua vida e deu a ela um filho que foi João Batista.

O versículo 27 nos diz que Miriam (ou Maria) era virgem.
Ela estava noiva de Joseph, mas eles ainda não eram casados.
E José é descendente do Rei David.
Vimos isso na genealogia de Jesus alguns minutos atrás.

Agora vamos ler o que Gabriel disse a Miriam.

Lucas 1: 28-33
28 Gabriel apareceu a ela e disse: “Saudações, mulher favorecida! O Senhor está com você! ”
29 Confusa e perturbada, Maria tentou imaginar o que o anjo poderia significar.
30 “Não temas, Maria”, disse-lhe o anjo, “porque achaste graça diante de Deus!
31 Você vai conceber e dar à luz um filho, e vai chamá-lo de Jesus.
32 Ele será muito grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu 
ancestral Davi.
33 E ele reinará sobre Israel para sempre; seu reino nunca vai acabar! ”

Uau.
Posso entender por que Miriam estava confusa e perturbada.
Ver um anjo seria uma grande surpresa, certo?
Além disso, Gabriel diz que Miriam é uma mulher favorita.
“O Senhor está com você!” Maria sabe que ela não é especial.
Por que esse anjo está falando com ela com tanta honra?
Porque Deus a escolheu para um propósito muito grande.
Miriam recebe favor e honra de Deus.
Mas Miriam não é sem pecado.

Ouça Romanos 3: 10-12
10 Como dizem as Escrituras: “Ninguém é justo - nem mesmo um.
11 Ninguém é verdadeiramente sábio; ninguém está buscando a Deus.
12 Todos se afastaram; todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem um só. ”

Miriam não é perfeita.
Mas o Filho de Deus perfeito e sem pecado escolheu viver em seu ventre por nove meses.
Miriam era uma boa mulher.
Mas ela não é uma santa.
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Gabriel não chama Miriam de ”ótima”.
Ele a chama de “mulher favorecida” porque Jesus, o grande Filho de Deus, a escolheu para ser sua 
mãe.

Quando lemos essa história, nosso foco deve ser Deus, que usa pessoas comuns para fazer coisas 
extraordinárias.
Se você vir isso na mesa lá embaixo durante o jantar uma semana, dirá: “Uau, que prato lindo!”
Não.
O prato está ali para transportar a comida especial.
De maneira semelhante, Gabriel deseja que nos concentremos em Jesus, que é “muito grande e será 
chamado de Filho do Altíssimo”.
Deus lhe dará o trono de Davi e Jesus governará como Rei do mundo para sempre.

Miriam certamente ficou pasma ao ouvir tudo isso.
Imagino que as palavras sobre Jesus ser grande e ser rei foram confusas para ela.
Mas talvez a parte mais confusa foi o que Gabriel disse sobre ela ter um filho.
Qualquer bebê, mesmo um bebê humano normal, seria impossível para ela.
Vejamos como Miriam responde às palavras de Gabriel.

Lucas 1: 34-38
34 Maria perguntou ao anjo: “Mas como isso pode acontecer? Eu sou virgem. ”
35 O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua 
sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado de Filho de Deus.
36 Além do mais, a sua parente, Elizabeth, engravidou na velhice! As pessoas costumavam dizer que 
ela era estéril, mas ela concebeu um filho e já está no sexto mês.
37 Porque a palavra de Deus nunca falhará. ”

Miriam faz uma pergunta muito razoável no versículo 34.
Ela não diz: “Não acredito em você”.
Miriam pergunta: “como isso pode acontecer?”
Ela não entende, então ela pede mais informações.

Gabriel diz a ela que o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, virá sobre ela e a cobrirá com 
sua sombra.
Não sabemos exatamente como o Espírito Santo fez isso.
Talvez você ache difícil acreditar que Deus possa fazer isso.
Mas lembre-se de que Deus fez Adão do pó do solo.
O Espírito Santo desceu sobre a terra e Adão voltou à vida.
Se Deus pode fazer isso, não é difícil engravidar Miriam.
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O versículo 37 diz “Porque a palavra de Deus nunca falhará.”
Isso nos lembra o que o Senhor disse a Sara e Abraão.
Deus prometeu em Gênesis 18 que Sara teria um filho.
Mas Sarah tinha quase 100 anos e nunca engravidou.
Deus disse a ela: “Há algo muito difícil para o Senhor?”
Deus e Gabriel não explicam a Sara e Miriam exatamente como essas gravidezes milagrosas 
acontecerão.
Deus não nos pede para entender seus caminhos.
Ele nos pede para confiar em sua palavra.

Meus amigos, como vocês reagem quando Deus os chama para fazer algo que vocês não entendem?
E se Deus o levar a fazer algo que será realmente difícil?
Algo que as pessoas irão criticar você.
É difícil confiar em Deus quando você precisa fazer algo embaraçoso, difícil e confuso.

Veja Lucas 1:38
38 Maria respondeu: “Eu sou a serva do Senhor. Que tudo o que você disse sobre mim se torne 
realidade. “E então o anjo a deixou.

Estou maravilhado com a humildade, fé e confiança de Maria na mensagem de Deus.
Talvez você já tenha ouvido essa história tantas vezes que ela não o impressiona mais.
Mas pense nisto: Maria não tinha como provar a mensagem de Deus para ela.
Gabriel não anunciou a toda a cidade de Nazaré o que estava acontecendo.
Mary não tinha um vídeo do anúncio de Gabriel de que ela poderia postar no Facebook para mostrar a 
todos.
Mary era uma adolescente grávida em uma pequena cidade.
Você acha que os vizinhos de Maria e José acreditaram na história deles?
Seus vizinhos realmente acreditavam que Maria era uma virgem grávida?

Deus escolheu Maria para fazer algo muito especial.
Mas não foi fácil.
A vida ficou ainda mais difícil para Mary à medida que sua barriga crescia e as pessoas começavam a 
falar pelas costas.
Mas lembre-se disso: quando Deus o chama para fazer algo difícil, ele também promete estar com você
na dificuldade.

Muitas vezes na Bíblia, Deus diz a seu povo para ter coragem porque Ele está com eles.
Ouça Deuteronômio 31: 6.
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“Sê forte e corajoso. Não os temas nem temas, pois é o Senhor teu Deus quem vai contigo. Ele não te 
deixará nem te desamparará.”
Meus amigos, Maria é um exemplo para nós de alguém que confiou no Senhor, mesmo quando a 
mensagem e a missão de Deus eram confusas e difíceis.
Mas não saia daqui maravilhado com Mary.
Surpreenda-se com a misericórdia e grandeza de Deus.
Anime-se, pois Deus não irá deixá-lo ou abandoná-lo.
Só Deus pode dar a uma mulher comum como Maria, e a pessoas comuns como você e eu, a coragem e
a fé para fazer coisas extraordinárias.

Oremos juntos agora a Jesus, o herói de nossas histórias e Salvador de nossas almas.
Jesus, você é muito bom.
Você é o Filho do Altíssimo.
Obrigado por sua incrível humildade e amor.
Você escolheu nascer como um bebê indefeso.
Você permitiu que toda a sua grandeza se transformasse em fraqueza.
Você deixou a glória e a segurança do céu para entrar em um mundo de crueldade e morte.
Esses fatos nos dão esperança, porque somos desamparados, somos fracos, somos cruéis e cheios de 
pecado.
Precisamos que você derrame sua santidade e bondade em nós, para nos tornar pessoas novas.
Por favor, faça isso para nosso bem e sua glória.
Oramos em nome de Jesus.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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