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Texto Áureo:

Sl 103.20
Bendizei ao SENHOR, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens,
obedecendo à voz da sua palavra.

Texto da Leitura Bíblica em classe:

Lucas 1.26-35
26- E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia,
chamada Nazaré,

27- a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi; e o
nome da virgem era Maria. 

28- E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo;
bendita és tu entre as mulheres.

- Maria foi agraciada mais do que todas as outras mulheres, porque lhe foi concedido ser
a mãe de Jesus. Mas as Escrituras não ensinam em lugar algum que devemos dirigir-lhe
orações, nem adorá-la, nem atribuir-lhe títulos especiais. Maria é digna do nosso respeito,
mas somente o Filho é digno da nossa adoração. Maria foi escolhida por Deus porque ela
achou graça diante  dEle.  Sua  vida  santa e  humilde agradou tanto  a  Deus,  que Ele a
escolheu para tão sublime missão. A bênção de Maria, por ter sido escolhida, trouxe-lhe
grande  alegria,  mas  também  muita  dor  e  sofrimento,  uma  vez  que  seu  Filho  seria
rejeitado  e  crucificado.  Nesta  vida,  a  chamada  de  Deus  sempre  envolve  bênção  e
sofrimento, alegria e tristeza, sucesso e desilusão.

29-  E,  vendo-o  ela,  turbou-se  muito  com  aquelas  palavras  e  considerava  que
saudação seria esta. 



30- Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus,

31- E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome
de Jesus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o
nome de Jesus.

32- Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o
trono de Davi, seu pai, 

33- e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu Reino não terá fim

34- E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? 

35- E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo que também o Santo, que de ti há de
nascer, será chamado Filho de Deus. 

-  Tanto  Mateus  como Lucas  declaram  de  modo  explícito  e  inconfundível  que  Jesus
nasceu  de  uma  virgem.  O  Espírito  Santo  viria  sobre  ela,  e  o  Filho  seria  concebido
mediante uma intervenção divina milagrosa. Por causa da sua concepção milagrosa, Jesus
será o Santo, ou seja: Ele não terá qualquer mácula do pecado.
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