
 

Para você não esquecer... 
 

A igreja em missão por meio da evangelização, do ensino, da ajuda ao 
próximo, manifesta a continuidade do ministério de Jesus Cristo. Você 
faz parte dessa Missão! Como a tem desempenhado? Estamos no final 
do ano, tempo de avaliar a caminhada e planejar os próximos passos. 
Separe um tempo para pensar como anda seu compromisso com a  igre-
ja e em que você precisa melhorar. Deus está sempre de coração aberto 
e   mãos estendidas para nos acolher, ajudar e orientar por onde deve-
mos seguir! Pense nisso! 

NO PRÓXIMO  
ESTUDO, 

VEREMOS O QUE 
JESUS  DISSE SO-
BRE TUDO ISSO. 

NÃO 
PERCA! 

Sala de bate-papo: 
 
1. O que você achou da disposição de Ma-
ria em servir a Deus? 

2. Maria se achou melhor que todos(as) 
por ser a mãe de Jesus? 

3. Você já conversou com alguém (mãe, 
pai, tios/as, avós ou alguém muito próxi-
mo de você) sobre o seu ministério e o que  
eles pensam sobre você e sua missão? Se a 
sua resposta for sim, compartilhe com o 
grupo. Se for não, sinta-se desafiado a fa-
zer esse bate-papo. Que tal começar agora 
com o seu grupo de estudo? 

 

Nos tempos de jesus... 
O papel e a posição da mulher na sociedade israelita dependiam da 
situação política da época. Por exemplo: no período monárquico 
em Israel, a mulher tornou-se uma simples reprodutora. Todavia, no perí-
odo em que o governo de Deus era pleno sobre o povo bíblico, a participa-
ção da mulher foi intensa no bem—estar da sociedade. Como exemplo, 
citamos Sara, Agar, Raquel, Miriam, Raabe, Débora, Rute e Ana. Jesus 
resgata e restaura a importância da mulher no estabelecimento do Reino 
de Deus.  
In: SIQUEIRA, Tércio Machado. Tirando o pó das palavras, história e teologia de   bíbli-
cas. São Paulo: Editora Cedro, 2005.  

Eu vim para ... (1) 
Texto Bíblico: Lucas 1.46-56      

O que vamos  

estudar ? 
Nos últimos encon-
tros, estudamos so-
bre o início do mi-
nistério de Jesus. 
Logo após ser bati-
zado, Ele enfrenta 
algumas tentações, 
mas sai vencedor e 
fortalecido.  

Vimos que o batismo 
significou que Jesus 
dizia sim ao traba-

lho e serviço a Deus 
e a nós. Mas, afinal, 
o que Jesus veio fa-
zer? O que Deus 
queria que Ele fizes-
se? Qual o maior 
valor na vida de Je-
sus, para que Ele 
tivesse tamanha 
convicção a fim de 
vencer as tentações? 
Essas são algumas 
questões que iremos 
estudar no encontro 
de hoje. 

O que a mãe de Jesus en-
tendia como a missão de 
seu Filho? Para entender-
mos o que Maria pensava 
sobre o ministério de Je-
sus, vamos rever dois cân-
ticos de fé: o Cântico de 
Maria (Lucas 1.46-56) e o 
canto de Ana, mãe de Sa-

muel (1 Samuel 2.1-
10). Nestes cânticos, 
elas demonstram que 
creem em Deus.  

Nos dois cânticos, pode-
mos perceber semelhan-
ças no pensar dessas 
mães em relação à vinda 
de seus filhos. 

 
O canto de Mari-
a guarda seme-
lhanças com o 
cântico de Ana. 
Enumere e co-
mente as frases 
semelhantes.  

A missão de Jesus 

O MINISTÉRIO DE JESUS CRISTO     

JUVENIS 

Estudo 7 

O estudo de hoje 
trata do ministério 
de Jesus nas pala-
vras de Maria e do 
próximo, nas pala-
vras de Jesus. Por 
isso, o título: “Eu vim 
para... “ 1 e 2. Com 
certeza, estes estu-
dos ajudarão cada 
adolescente a com-
preender melhor 
todo o amor que Je-
sus teve por nós, 
pecadores(as). Bom 
estudo! 



 Mas, há um detalhe 
importante: 
Ana canta a glória e o 
poder de Deus. Sabe 
que Deus a auxiliou 
(deu-lhe um filho). E 
que assim, como fez 
com ela, fará com to-
do o povo enviando o 
Messias. Maria canta 
a Deus a benção de já 
existir o Messias. 

Ela sabe que o Messias 
existe, e está em seu 
ventre. Sabe que aque-
la criança é o Salvador. 
E que, por meio do 
Salvador, Deus faria 
Sua vontade. Ela co-
nhecia as promessas do 
Reino no Antigo Tes-
tamento: a promessa 
da chegada do Messias. 

Leia o cântico de Maria (Lc 1.46-56) e enumere os feitos de Deus.  
A) Mostra sua bondade a todas as gerações. 
B) Dispersou os soberbos e orgulhosos. 
C) Derrubou os poderosos do seu trono. 
D) ..................................................................................... 
E) .................................................................................... 
F) .................................................................................... 
G) .................................................................................... 
H) .................................................................................... 

 

Vers. 46-49 – Maria glorifica a Deus. Fala de sua alegria porque 
Deus olhou para ela e lhe concedeu a Graça de ser mãe do Messias 
(veja também em Lucas 1.26-38). 
Vers. 50-55 - Maria reconhece a ação de Deus no mundo. Ela conta 
o que Deus faz na terra, conta qual é a Sua vontade para o mundo.  
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Vamos analisar melhor o cântico de Maria. 
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Podemos ainda perce-
ber no cântico de Mari-
a, como o serviço de 
Deus acontece na vida: 

1. Dela mesma: pois 
Deus “contemplou na 
humildade da sua ser-
va...”. Todos a conside-
rarão bem-aventurada. 

2. De seu filho: pois 
Deus fará grandes o-
bras por meio do Mes-
sias, Jesus, filho de 
Deus. 

No  Antigo Testamen-
to, temos algumas ca-
racterísticas do Mes-
sias:  
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O ministério de 

Jesus é a continua-
ção do ministério 

de Deus. 
 

A Missão de Deus 
em Jesus: o Messi-

as, ungido de 
Deus, o Salvador. 

Ao lermos os Evangelhos, vemos alguns exemplos da ação de Jesus, que 
confirmam as promessas do Antigo Testamento e, consequentemente, o 
cântico de Maria (v. 51-55): mostrar a Sua bondade para todas as gerações; 
agir com decisão e coragem; derrotar os planos dos orgulhosos e soberbos; 
tirar o poder das mãos dos fortes; exaltar as pessoas humildes; alimentar 
as pessoas famintas; despedir o rico de mãos vazias; salvar a Israel, como 
prometera a Abraão, a Isaque, Jacó, etc. Essas são as ações do nosso mes-
tre Jesus. 

E hoje? Temos presenciado a ação de Deus, por meio de Jesus? Qual a sua 
opinião? Dê exemplos: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

1. Carismático e 
cheio do Espírito 
Santo. 
 

2. É um ramo do 
tronco de Jessé (pai 
de Davi).  
 

3. Leal às necessida-
des do povo e à von-
tade de Deus.  
 

4. Líder seguro que 
sempre busca a von-
tade de Deus.   
 

5. Ungido de Deus. 


