
Assim, a Palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. - Jo 1:14

Quando a Palavra Viva  
se tornou um ser humano



A primeira mensagem 
de Gabriel



Mensagem a Zacarias - Lc 1:5-25
13 O anjo, porém, lhe disse: “Não tenha medo, Zacarias! Sua oração foi 
ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João.


18  Zacarias disse ao anjo: “Como posso ter certeza de que isso 
acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada”. 


19 O anjo respondeu: “Sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. 
Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas-novas. 


20 Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas 
acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no 
devido tempo”.



A postura de Zacarias
• Sacerdote, idoso


• Conhecia a história de Abraão e Isaque


• Orava para ter um filho! v.13 


• Recebeu a resposta via Gabriel — anjo do Senhor


• A DÚVIDA: agora é tarde, não acredito mais — 
DUVIDOU DA PALAVRA DE DEUS



A segunda mensagem 
de Gabriel



Mensagem a Maria - Lc 1:26-38
34 Maria perguntou ao anjo: “Como isso acontecerá? Eu sou virgem!”.


35 O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do 
Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer 
será santo, e será chamado Filho de Deus. 


36 Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As 
pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 
sexto mês de gestação. 


37 Pois nada é impossível para Deus”.



A postura de Maria
• Muito jovem — 15 a 17 anos


• Desposada  — prometida em casamento (noiva)


• Desconhecida, cidade pobre, família pobre


• A dúvida de Maria: COMO ACONTECERÁ, e não se 
era possível de acontecer



Maria disse: “Sou serva do Senhor. 
Que aconteça comigo tudo que foi 
dito a meu respeito”. E o anjo a 
deixou. - Lc 1:38

Maria não duvidou da 
Palavra de Deus



A CORAGEM DE MARIA

1. Ela quer compreender o que significa 
aquelas palavras


2. Ela expressa suas dúvidas: como 
acontecerá?



A CORAGEM DE MARIA
3. Ela se rende completamente 

• Não negocia, não faz exigências

• Não coloca condições

• Entrega-se completamente, confia

• Vou fazer tudo o que o Senhor me pedir

• Pagou o preço de obedecer ao Senhor



A terceira mensagem 
de Gabriel



Mensagem a José - Mt 1:18-25

20 Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em 
sonho e disse “José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria 
como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito 
Santo. 


21 Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará 
seu povo dos seus pecados”.


24 Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia 
ordenado e recebeu Maria como esposa. 25 No entanto, não teve 
relações com ela até o menino nascer; e ele lhe deu o nome de Jesus.



A coragem de 
obedecer a Deus tem 

uma recompensa 
sobrenatural



Maria visita Isabel - Lc 1:39-56
• Isabel fala profeticamente pelo poder do 

Espírito Santo


• Maria também profetiza pelo poder do 
Espírito Santo


• Comunhão com pessoas que obedecem à 
Deus gera mover do Espírito Santo e profecia



O poder do Espírito Santo 
se manifesta na comunhão 
dos que se rendem 
totalmente ao Senhor


