
Miriam visita Elizabeth

Sermão de 12 de dezembro de 2021
Lucas 1: 39-56

Introdução ao Sermão
Antes de olharmos as escrituras de hoje, devemos olhar os últimos versículos do sermão da semana 
passada.
Deus enviou o anjo Gabriel para trazer uma mensagem incrível a uma menina solteira chamada Maria.

Lucas 1: 34-38
34 Maria perguntou ao anjo: Como será, visto que sou virgem?
35 E o anjo respondeu-lhe: “O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua 
sombra; portanto, o filho que vai nascer será chamado santo - o Filho de Deus.
36 E eis que Isabel, tua parente em sua velhice, também concebeu um filho, e este é o sexto mês com 
aquela que se chamava estéril.
37 Pois nada será impossível para Deus. ”
38 E Maria disse: “Eis que sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra”. E o anjo 
partiu dela.

O anjo Gabriel disse a Maria algumas coisas incríveis que são difíceis de acreditar e aceitar.
Deus deu a Maria uma honra e uma bênção incríveis.
Mas, Deus também pediu a ela para fazer algo muito difícil.
Mary sabia que ser solteira e estar grávida era um grande problema.
Tenho certeza de que ela se perguntou: “O que as pessoas vão pensar e fazer?”
O adultério era uma ofensa séria.
O Antigo Testamento dizia que ela poderia ser morta por apedrejamento.

Mas você ouviu as palavras de fé e confiança que Maria disse no versículo 38?
Ela disse: “faça-se em mim segundo a tua palavra”
“Deixe estar.”
“Que seja comigo.”
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É isso que eu diria?
Não tenho certeza.

Muitas pessoas na Bíblia se esforçaram para dizer “deixe estar” quando Deus lhes disse algo difícil ou 
difícil de acreditar.
Pedro disse, “não, Senhor” mais de uma vez.
A esposa de Abraão, Sara, riu da promessa de Deus a ela.
Abraão falhou em confiar em Deus quando foi para o Egito.
Davi e outros reis freqüentemente confiavam em seus próprios recursos em vez de em Deus.

Eu também sou como eles.
Não é você?
Tenho dificuldade em dizer a Deus o que Maria disse: “faça-se em mim segundo a tua palavra”.

Thabiti Anyabwile é pastor em Washington DC.
Thabiti disse isso:
“Maria não se parece muito com Isaías dizendo:“ Aqui estou, envia-me ”(Isaías 6: 8)?
Ela não se parece muito com Ester dizendo: “Se eu morrer, morrerei” (Ester 4:16)?
Maria não se parece muito com Rute dizendo a Noemi: “Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o 
meu Deus” (Rute 1:16)?
Isso também nos lembra de Jesus no Jardim do Getsêmani orando: “Pai, não a minha vontade, mas a 
tua vontade” (Lucas 22:42).
É assim que as pessoas fiéis respondem ao plano de Deus, mesmo quando não o entendem. ”

Amigos, admiro muito como Maria confiou no Senhor, mesmo com informações incompletas sobre o 
futuro.
Depois de receber a mensagem do anjo, ela correu para ver sua prima Isabel.
Talvez Mary quisesse sair de sua pequena cidade natal.
As pessoas provavelmente não acreditariam em sua explicação sobre como ela engravidou.
Talvez ela só estivesse animada para falar com sua prima, que também estava grávida.
Vamos ver o que aconteceu quando Maria chegou à casa de sua prima.
Lendo Lucas capítulo 1.

Lucas 1: 39-45
39 Poucos dias depois, Maria correu para a região montanhosa da Judéia, para a cidade
40 onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e cumprimentou Elizabeth.
41 Ao som da saudação de Maria, a filha de Isabel saltou dentro dela e Isabel foi cheia do Espírito 
Santo.
42 Isabel deu um grito de alegria e exclamou a Maria: “Deus te abençoou mais do que todas as 
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mulheres, e teu filho é abençoado.
43 Por que estou tão honrado, que a mãe de meu Senhor deve visitar-me?
44 Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre deu um pulo de alegria.
45 Você é abençoado porque acreditou que o Senhor faria o que ele disse. ”

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, obrigado por enviar seu Filho Jesus ao mundo para ser nosso Salvador.
Você poderia, por favor, enviar agora o Espírito Santo aos nossos corações para ser nosso professor?
Ajude-nos a receber do Espírito tudo o que você deseja derramar em nós hoje.
Pedimos em nome de Jesus.
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: Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador!

Olhe comigo novamente no versículo 41, por favor.
41 Ao som da saudação de Maria, a filha de Isabel saltou dentro dela e Isabel foi cheia do Espírito 
Santo.
42 Isabel deu um grito de alegria e exclamou a Maria: “Deus te abençoou mais do que todas as 
mulheres, e teu filho é abençoado.”

Elizabeth estava focada em Miriam, não em si mesma.
Nós a chamamos de Mary em inglês, mas Miriam é como seu nome era pronunciado 2.000 anos atrás, 
então usarei os dois.
Elizabeth estava grávida, por um milagre.
Ela tinha idade para ser avó e nunca tivera um filho em toda a sua vida.
Estar grávida quando velha foi a maior coisa que já aconteceu na vida de Elizabeth.
Mas Elizabeth só queria falar sobre Miriam.
Que mulher generosa Elizabeth era.
Ela estava focada no que Deus estava fazendo na vida de Miriam, não na sua.

Veja a seguir a confissão de fé de Isabel em Cristo no versículo 43:
43 “Por que estou tão honrado, que a mãe de meu Senhor me visite?”

Elizabeth se sente humilhada e honrada com a presença de Miriam.
Isso é um pouco estranho, se você pensar a respeito.
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Miriam é muito mais jovem que Elizabeth.
Miriam deve homenagear e respeitar seu parente mais velho.
Mas, em vez disso, Elizabeth homenageia Miriam e se sente abençoada em sua presença.
Porque?
Porque o Espírito Santo deu a Elizabeth olhos para ver que Miriam estava carregando o Messias.
Elizabeth fica surpresa ao perceber que seu Senhor e Salvador voltou para sua casa!

Elizabeth e Miriam viviam em um mundo que tratava as mulheres com desrespeito.
As mulheres em seu mundo tinham poucos direitos.
Mas vemos ao longo da vida de Jesus que ele honrou e elevou as mulheres de maneiras dramáticas.
Na manhã de sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro às suas discípulas.
E aqui, no início de sua vida, a primeira pessoa a declarar verbalmente a fé em Jesus Cristo é uma 
mulher.

Cheia do Espírito Santo, Elizabeth pode ver que o bebê por nascer dentro de Miriam é seu Salvador.
Há muitas coisas que Isabel não sabe sobre Jesus.
Mas o Espírito Santo planta o dom da fé no coração de Isabel, e ela confessa essa fé com a boca.

Romanos 10: 9 diz: “Se você declarar com a sua boca:” Jesus é o Senhor, “e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo.”

Muito antes de Pedro identificar Jesus como Senhor em Mateus 16, Isabel declarou que “Jesus é o 
Senhor!”
Isabel também disse que Jesus é Deus.
Sim ela fez.
No versículo 45, Isabel disse a Miriã: “Você é abençoada porque acreditou que o Senhor faria o que ele 
disse.”
Ela está falando sobre a mensagem de Deus, entregue por Gabriel do Senhor.
A palavra grega para Senhor neste versículo é kurios.

Agora veja o versículo 43.
Elizabeth disse: “Por que estou tão honrada, que a mãe de meu Senhor deve visitar-me?”
A palavra Senhor ali é kurios novamente.
É a mesma palavra.
No versículo 45, Senhor se refere a Deus que enviou Gabriel.
E no versículo 43, Senhor se refere a Jesus, o bebê que também é Deus.
Cheia do Espírito Santo, Isabel é a primeira pessoa a expressar fé em Jesus, o Salvador, que é 
totalmente humano e totalmente Deus.
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Houve outra pessoa que celebrou a chegada de Miriam e do menino Jesus.
Veja o que Elizabeth disse no versículo 44:
“Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre saltou de alegria.”

Isabel e seu filho ainda não nascido respondem com alegria quando Miriam e Jesus chegam.
Cheios do Espírito Santo, eles reconhecem a criança no ventre de Miriam.
O filho de Elizabeth crescerá e se tornará João Batista.
Como homem, ele anunciou às pessoas ao redor de Jerusalém que o Messias havia chegado.
João foi chamado de “o Batista” porque ele batizava as pessoas e as chamava para se arrepender de 
seus pecados e receber o Messias.

Quero ler para você João 1: 29-30.
Nestes versículos, João e Jesus têm cerca de 30 anos.
Ouça o que aconteceu naquele dia quando João estava batizando pessoas e viu Jesus.

29 No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo!
30 Ele é aquele de quem eu estava falando quando disse: ‘Um homem que é muito maior do que eu virá
atrás de mim, pois existiu muito antes de mim.’ ”

John é seis meses mais velho que seu primo Jesus.
Mas João disse aqui no versículo 30 que Jesus “existia muito antes de mim”.
Aqui está outro texto confirmando que Jesus é Deus.
João também disse no versículo 30 que Jesus “é muito maior do que eu”.
João homenageou seu primo mais novo, Jesus.
Assim como Elizabeth homenageou sua prima mais nova Miriam.

Acho que podemos presumir que John aprendeu um pouco de seu centrismo no outro, seu centramento 
em Cristo, com sua mãe, Elizabeth.
Que presente de mãe para filho.
João Batista dedicou toda a sua vida para declarar Jesus como Senhor.
Mas João era profeta antes mesmo de nascer.

Há dois comentários que quero fazer sobre isso.
Primeiro, Deus pode dar às pessoas de qualquer idade fé em Jesus.
Só me tornei cristão aos 28 anos.
Algumas pessoas confiam em Cristo quando são mais velhas do que isso.
Muitas pessoas confiam em Cristo quando são crianças.
Mesmo as crianças muito pequenas podem reconhecer Jesus como o Messias e o Cordeiro de Deus que 
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tira os pecados de qualquer pessoa que confia somente nele.

O segundo comentário é sobre o aborto.
Todos os anos, nos Estados Unidos, 600 mil bebês em gestação são mortos.
Muitas pessoas fizeram paz em seus corações sobre isso.
Eles optam por acreditar que o aborto não acaba com a vida de um ser humano.
Dizem que o nascituro não é realmente uma pessoa.

Mas vemos claramente no versículo 44 que João era um ser humano antes de nascer.
John tinha mente e alma.
O aborto acaba com a vida de um verdadeiro nascituro.
Um
 feto dentro do corpo de uma mulher é uma pessoa diferente.
John tinha DNA diferente de Elizabeth.
Ele era uma pessoa separada.
Cada pessoa tem liberdade para dizer o que pode ser feito com seu próprio corpo.
Mas minha liberdade individual em relação ao meu corpo termina onde começa a sua liberdade 
individual.

Também podemos ver que João era uma pessoa porque sua alma estava cheia do Espírito Santo, de 
acordo com Lucas 1:15.
Somente uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo.
A Bíblia nunca diz que um animal ou objeto está cheio do Espírito Santo.
Três meses antes de nascer, John reconheceu a pequenina pessoa de Jesus dentro do ventre de Miriam.
O bebê John alegrou-se quando conheceu Jesus, o Salvador, ainda bebê.

Algumas mulheres não se alegram quando engravidam.
Algumas gravidezes são inesperadas ou indesejadas.
A gravidez de Miriam foi inesperada.
Era inconveniente porque ela não era casada.
Felizmente, Miriam estava noiva de Joseph.
Joseph era um bom homem, um homem gentil e gentil.
Ele estava disposto a compartilhar a vergonha dessa gravidez inesperada com Miriam.
Muitos homens têm medo de aceitar a responsabilidade por seus próprios bebês.
Muitos homens pressionam as mulheres a fazerem abortos.

A igreja de Jesus Cristo precisa ajudar esses homens e mulheres em circunstâncias difíceis.
Como cristãos, devemos ser pró-vida em todas as vidas, em todas as fases da vida.
A igreja precisa orar sobre o terrível problema do aborto em nosso país.
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E precisamos fazer tudo o que pudermos para ajudar as mulheres e seus filhos.
Precisamos de olhos para ver a humanidade dessas crianças por nascer, como John e Elizabeth viram.

Vamos orar brevemente sobre isso agora.
Pai do céu, nós o chamamos de Pai porque você é o modelo perfeito de um Pai amoroso, protetor e 
generoso.
Por favor, ajude as mães neste país e em todo o mundo que estão em situações difíceis.
Por favor, use-nos, seus filhos, para ajudar essas mulheres e crianças.
Sabemos que cada aborto parte seu coração.
Por favor, intervenha, mude nossos corações e mude nossas comunidades.
Pedimos em nome de Jesus.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Ao ler o capítulo 1 de Lucas esta semana, estou realmente impressionado com Elizabeth e Miriam, não 
é?
Estou impressionado com a humildade, fé e confiança dessas mulheres.
Ambos verão seus filhos assassinados quando jovens.
A alegria que essas mulheres compartilharam durante a gravidez se transformará em tristeza e choro.
Mas eles não vão se desesperar.
Eles não ficarão desesperados.
Porque os filhos de Isabel e Miriã serão usados por Deus para atrair os perdidos de todas as nações à 
vida eterna em Jesus.
Vejamos agora a canção profética de Maria em Lucas 1: 46-56.

46 Maria respondeu: “Oh, como minha alma louva ao Senhor.
47 Como meu espírito se alegra em Deus meu Salvador!
48 Pois ele notou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-
aventurada.
49 Porque o Todo-Poderoso é santo e tem feito grandes coisas por mim.
50 Ele mostra misericórdia de geração em geração para com todos os que o temem.
51 Seu braço poderoso fez coisas tremendas! Ele espalhou os orgulhosos e arrogantes.
52 Ele tirou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes.
53 Encheu os famintos de coisas boas e despediu os ricos de mãos vazias.
54 Ele ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso.
55 Pois ele fez esta promessa aos nossos antepassados, a Abraão e seus filhos para sempre. ”
56 Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para sua casa.

Elizabeth e Miriam são personagens principais em Lucas capítulo 1.
Mas todas as suas conversas são centradas em Deus.
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As mulheres não são egocêntricas quando falam, como sempre sou.
Ambas as mulheres reconhecem que suas bênçãos e salvação individuais foram parte do que
Deus estava fazendo por todo o seu povo.
A música de Miriam foca em Deus, seu personagem e suas ações.
Para terminar o sermão de hoje, quero meditar juntos sobre a canção de Maria por alguns minutos.
Talvez você queira sublinhar algumas palavras no boletim enquanto olhamos para esta música.

Quando você olha para a palavra de Deus lentamente assim, isso ajuda Jesus a ocupar uma parte maior 
do seu coração e mente.
Preste atenção enquanto leio lentamente as coisas que Maria diz sobre Deus em sua canção.

Veja primeiro Lucas 1:46.
Maria usa o título de Senhor para falar com Deus.
Em 47 ela o chama de Deus meu Salvador.
Em 49 ela diz “Ele é poderoso e santo”.
No versículo 50 ela nos lembra que Sua misericórdia é para aqueles que o temem.
E no versículo 51 Maria diz que Deus mostrou Força com seu braço poderoso.

A canção de Maria também descreve como Deus usa essa força de maneira diferente em relação a dois 
tipos de pessoas.
Primeiro, veja a resposta de Deus aos orgulhosos, fortes e ricos.
Nos versos 51-53, Maria canta sobre o Deus que espalhou o povo orgulhoso, orgulhoso e arrogante.
No versículo 52, ele derrubou poderosos príncipes e governantes de seus tronos.
E o versículo 53 diz: “Ele despediu os ricos de mãos vazias”.

Essa é a atitude de Deus para com aqueles que não reconhecem seus pecados.
Deus punirá as pessoas cuja riqueza, posição ou poder os encha de orgulho arrogante.
Muitos no mundo pensam que são pessoas importantes e exaltadas.
Eles não são humildes o suficiente para reconhecer a glória exaltada de Jesus como Senhor.
É por isso que muitas pessoas orgulhosas e poderosas permanecem mortas em seu pecado e rebelião 
contra o rei legítimo.
Você não pode adorar o Deus verdadeiro quando está ocupado tentando ser como Deus.

Também vemos na canção de Maria que Deus usa sua força e poder de maneira diferente para com as 
pessoas que o temem e o honram.
Veja como Deus trata os humildes e os famintos.
No versículo 50, ela diz que “Ele mostra misericórdia de geração em geração, para com todos os que o 
temem.”
O versículo 52 diz que “Ele exaltou os humildes”.
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E em 53: “ele encheu os famintos de coisas boas”.
Maria também nos lembra no versículo 54 que Deus ajuda seus servos e se lembra de ser 
misericordioso.

Meus amigos, este é o Salvador que o Espírito Santo revelou a Elizabeth e seu filho John.
Se o Espírito também lhe deu olhos para ver Jesus como Senhor e Salvador, então o lindo cântico de 
louvor de Maria também é o seu cântico.
Que presente de Natal recebemos, meus amigos.
O privilégio de conhecer e adorar esse Deus de justiça, misericórdia, poder e compaixão.

Vamos orar a Ele juntos agora.
Deus do céu, você é o Poderoso que é santo.
Você fez grandes coisas por nós.
Deus Pai, obrigado por mostrar sua misericórdia de geração em geração, para todos os que o temem.
Espírito Santo, nós te agradecemos por revelar Jesus a Isabel e a João.
Por favor, revele Jesus também para aqueles que não o conhecem como Salvador hoje.
E dê a todos nós um amor mais profundo por Jesus nesta época de Natal.
Jesus, nós te declaramos Senhor de nossas vidas.
Ajude-nos a confiar e seguir você e obedecê-lo, para o nosso bem e sua glória.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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