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a Grandeza de marIa

Que semelhança encontra entre a 
sua fé e a de Maria?

Sente-se privilegiado quando está 
a servir  ao Senhor?

Serviria ao Senhor se os seus 
planos e sonhos fossem todos 
alterados? Porquê?

Todos os dias, milhões e milhões de cristãos, um pouco 
por todo o mundo, professam a sua fé e esperança em 
Maria, a quem chamam de Nossa Senhora.
A Igreja Católica, no sentido de dignificar a mãe de Jesus 
e dar-lhe maior relevância na história da redenção, criou 
quatro dogmas marianos: Maternidade Divina; Virgin-
dade Perpétua; Imaculada Conceição e Assunção de 
Maria. Porém, a grandeza de Maria não está em nenhu-
ma condição humana especial ou na sua suposta impe-
cabilidade. A grandeza de Maria está na sua fé, no exemplo de vida consagrada que nos deixou.
No evangelho de Lucas vemos que os dogmas católicos são destituídos de verdade bíblica. 
Nesse evangelho, conseguimos ver o que o Céu disse de Maria, o que a Terra (os homens) disse 
de Maria e o que Maria disse dela própria.
O Anjo chamou-a de muito favorecida, ou agraciada (Lc 1:28). Maria recebeu um alto privilé-
gio, pois foi a única mulher na História a quem foi dado o privilégio de gerar no seu ventre o 
Filho do Altíssimo. Ao perceber a missão para a qual tinha sido chamada, Maria disse ao Anjo: 
aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra (Lc.1:37).
Isabel saudou a Maria dizendo Bendita és entre as Mulheres (Lc.1:42). A saudação revela, que a sua 
jovem prima recebeu um privilégio inigualável. Não porque era especial, ou tinha sido concebida 
sem pecado, mas porque, na Sua graça, o Senhor chamou-a para trazer ao mundo o Salvador.
Maria disse de si mesma que era uma serva do Senhor (Lc.1:37) e afirmou que se alegrava no 
seu Salvador. A constatação de que Maria reconhecia a necessidade de um Salvador deita por 
terra os dogmas da conceção sem pecado, da infalibilidade e do direito próprio de assunção 
em corpo e alma ao céu.
Maria mostra-nos uma fé consagrada e o desejo de servir o Senhor em toda e qualquer circuns-
tância. Podia ser difícil explicar à família, ao seu noivo e às  demais pessoas a sua gravidez, porém, 
mesmo correndo o risco de ser apedrejada por adultério, a jovem Maria assumiu a sua missão.
Maria, no seu cântico, revela que crê e confia a sua vida num Deus que é Senhor da História, 
santo, fiel, poderoso, justo, misericordioso e gracioso. Um Deus que está atento aos homens 
e que vai ao encontro das suas necessidades. Maria, na sua humildade, revelou o privilégio de 
servir a um Deus que nos honra e em quem podemos confiar.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela presença do Senhor nos tempos difíceis em que nos permite viver. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online, que fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pela nossa Igreja, visitantes, interessados no Evangelho.

Por protecção física e espiritual para a Igreja. 

Pela programação de Natal e fim de ano, pelo planeamento do próximo ano. 

Pelos nossos pastores e obreiros. 

Pela CBP: igrejas, pastores, Seminário, EVM.

Pelo nosso pessoal de saúde, hospitais, escolas. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 9h30-10h45 // 11h15-12h30

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

