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CUMPRA-SE EM MIM A TUA PALAVRA 

Lucas 1.26-38 
SENTIR 
 
Já esteve em alguma situação em que você chegou no limite? Alguma 
situação em que você se sentiu sem saber para onde correr, sem saída? 
 
A anunciação de Jesus, além de ser um milagre, é uma situação 
totalmente extrema. Pense comigo no cenário: um anjo, uma jovem que 
não conhecia intimidade com nenhum homem, e a missão de receber no 
ventre, de forma que não dava para entender muito bem, o filho de Deus. 
 
Tempo depois, o próprio José duvidou sobre seguir adiante com o 
relacionamento ou não, porque Maria estava grávida e eles não tinham 
tido relacionamento algum. 
APRENDER 
 
O texto de Lucas 1.26-38 nos mostra cinco pontos muito importantes que 
podemos aprender nessa conversa do anjo com Maria: 
 

1. Para transformar o impossível é necessário ter relacionamento 
com o Pai Eterno; 
 

2. É necessário também entender que esse relacionamento é 
“naturalmente espiritual” 

 
3. Precisamos crer que Deus nos ama e quer o melhor para nós; 

 
4. Precisamos deixar que o Espírito Santo construa em nós o 

paradigma de que para Deus nada é impossível; 
 

5. Confiar em Deus e desejar que Sua Palavra se cumpra em nossa 
vida. 

 
Tenho certeza de que no final desse vídeo você vai afirmar que para 
Deus não há nada impossível. E isso é verdade, viu? Mas então eu quero 
que você me responda com toda sinceridade: Será que vivemos a vida 
cristã como filhos de um Deus que pode todas as coisas ou vivemos 
ainda duvidando do poder do nosso Pai? 
REFLETIR 
 
Como podemos tornar nosso relacionamento com o Pai mais profundo? 
Como saber se é verdadeiro? 
 
Por que o sobrenatural para nós não parece ainda natural? Qual seria 
sua reação se estivesse no lugar de Maria? 
 
O que limita nossa fé? 
 
Já orou com as palavras que Maria usou? Alguma coisa te impede de 
falar com essa ousadia? 
 
APLICAR 
 
Estabeleçam um tempo de oração para que a Palavra de Deus se cumpra 
em cada um dos membros do gcem como servos de Deus.  
 
A prática da fé viva e eficaz gerará um novo tempo no meio de vocês e 
colherão novos frutos. Que a oração seja conduzida nesse sentido, para 
irem além de todo limite. 
 


