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    A genealogia de Jesus em Mateus incluía os nomes de 42 homens que Deus escolheu
para levar a linhagem do Salvador de Abraão, o pai dos judeus, a José, que se tornou
marido de Maria, de quem Jesus nasceu, que é chamado de Messias.

Mateus também listou os nomes de cinco mulheres que também foram fundamentais na
linhagem de Jesus; quatro dos quais eram muito embaraçosos para a classe alta judia.

Versículo 3 - Judá era o pai de Perez por
Versículo 5 - Salmão foi o pai de Boaz por Raabe e Boaz foi o pai de Obede por

Versículo 6 - Davi foi pai de Salomão com Bate-Seba, que fora esposa de Urias.
Embora sua principal contribuição tenha sido dar à luz um filho varão, por meio do qual
a linhagem do Salvador seria levada à geração seguinte, suas histórias de vida foram
registradas nas escrituras para ilustrar o plano de redenção de Deus.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.1-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.26-55


Se a graça de Deus pudesse alcançar essas quatro mulheres, e isso aconteceu, então
havia esperança para o resto da humanidade.

Tamar é uma mulher de esperança . Tamar era uma viúva gentia que seduziu o sogro
para uma união sexual da qual Perez nasceu. Tamar nos mostra que nenhuma dor é
profunda demais para a graça de Deus , pois dessa relação incestuosa surgiu:
Rahab - uma mulher de fé. Raabe foi uma prostituta cananéia que escondeu os espiões
que Josué enviou em reconhecimento em Jericó. Mais tarde, ela se casou com um dos
espiões;Salmon . Raabe nos mostra que nenhum passado é ruim para a graça de
Deus , pois dessa relação veio Boaz, que se casou:

Ruth - uma mulher de amor. Rute era uma viúva moabita que arriscou a vida para ficar
com a sogra em Israel. Rute nos mostra que nenhum problema é grande demais para a
graça de Deus , pois enquanto estava lá, Deus arranjou para que ela se casasse com
Boaz, e dessa relação veio Obede, o avô de Davi, que teve um caso de adultério com:
Bate-Seba - uma mulher de graça ilimitada. Bate-Seba era uma esposa fiel, tão bonita
que chamou a atenção do Rei Davi e não resistiu a suas investidas sexuais. Bate-Seba
nos mostra que nenhuma mancha de pecado é muito profunda para a graça de
Deus, pois , como resultado daquele caso pecaminoso e adúltero, Bate-Seba perdeu
seu marido e seu primeiro filho com Davi. Depois de seu arrependimento, Deus os
abençoou com Salomão, que continuou a linhagem do Messias até José, o marido de
Maria, que deu à luz Jesus.

   A quinta mulher listada na genealogia de Mateus é Maria, a mulher obediente, cujas
ações nos revelaram que nenhuma tarefa é grande demais para a graça de Deus.

Maria podia ter apenas 12 anos quando o Espírito Santo a “agraciou” para ser a mãe de Jesus,
e não mais do que 14 anos quando O deu à luz.

Em Lucas 1:48 , Maria disse que todas as gerações a considerariam uma mulher
profundamente abençoada por Deus por causa do maravilhoso privilégio que Ele deu a ela.

https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.48


Nas próximas 24 horas, o nome de Maria será mencionado mais do que qualquer outro
nome na terra, exceto Jesus.

1. Removendo os mitos sobre Maria - Lucas 1: 26-30 - “Não temas, Maria, porque achaste
graça diante de Deus.”

   A palavra grega “favorecido” significa “ser agraciado” ou aceito por Deus para Seu
propósito;para receber a bênção imerecida de Deus.

Alguns exaltaram Maria além do que as Escrituras ensinam.

Alguns deram a Maria atributos que pertencem apenas a Deus; fazendo dela o objeto
de adoração, ou o canal através do qual se adora a Deus.

Alguns dizem que Maria não foi tocada pelo pecado original, que ela estava
perpetuamente cheia da graça de Deus; uma virgem perpétua que nunca teve filhos
com José, e que ascendeu ao céu sem experimentar a morte.
Em 1 Timóteo 2: 5 , Paulo disse: “Há um só Deus e um só Mediador entre Deus e o
homem;o homem Cristo Jesus. ”

No capítulo 1: 18-25, Mateus disse que José manteve Maria virgem até o nascimento
de Jesus, mas nos capítulos 12-13, ele identifica os meio-irmãos de Jesus como Tiago,
José, Simão e Judá.
Maria foi uma mulher extraordinária, mas nasceu pecadora e precisava de um Salvador,
como todas as mulheres.

Em Lucas 1: 47-52 , até Maria reconheceu sua necessidade de um Salvador e se
alegrou de que Deus estava provendo um Salvador para ela, bem como para o mundo
inteiro.

2. Revivendo o Milagre Envolvendo Maria - Lucas 1: 31-35 - “Eis que tu conceberás em
teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus.”

   A profecia de Isaías 7:14 foi cumprida na imaculada concepção de Jesus no ventre de
Maria.

Alguns negaram a veracidade dessa profecia, dizendo que ela se referia a um evento
no dia em que foi escrita, e não ao nascimento de Jesus Cristo 700 anos depois.

A resposta é encontrada na tradução da palavra "virgem!"

Tradutores não-cristãos usam a palavra “almah”, que significa uma jovem em
idade de casar.

Os tradutores gregos usaram a palavra “Partenos”, que só poderia significar
“virgem” - alguém que não teve relações sexuais com um homem.

Os judeus entenderam a profecia de Isaías de predizer que uma menina virgem
conceberia milagrosamente e teria um filho, que seria conhecido como Emanuel - Deus

https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.26-30
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Tim%202.5
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.47-52
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.31-35
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%207.14


conosco.

Em Mateus 1: 22-23 , Mateus disse que a concepção de Maria e o nascimento de Jesus
cumpriram a profecia de Isaías 7:14 .

3. Relembrando a mensagem dada a Maria - Lc 1: 39-45 - “Bendito o fruto do teu ventre, e
como me aconteceu que a mãe do meu Senhor viesse a mim?”

   Em Hebreus 10: 5-7 , o escritor disse: “ Sacrifício e oferta não desejaste, mas um corpo
que preparaste para Mim”.

Mesmo antes de Seu nascimento, Jesus sabia que Ele estava entrando neste mundo,
no corpo de um ser humano, para ser sacrificado pelo pecado.

Ele não apenas sabia, mas também de boa vontade; não por pena da nossa situação,
mas por amor a Deus Pai, que tanto nos amou.
Jesus veio à terra para nos mostrar muitas coisas sobre Deus e sobre nós mesmos,
mas a razão principal pela qual Ele veio foi para dar Sua vida como resgate por nossos
pecados e, para isso, Ele teve que se tornar um de nós.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.22-23
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%207.14
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.39-45
https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%2010.5-7

