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Cumprindo os Propósitos de Deus 
 
 

"No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, 
para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem 

desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era 
José; a virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela 
estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo. 
 Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se 

a pensar no que significaria esta saudação.  Mas o anjo lhe 
disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de Deus. 
 Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás 
pelo nome de Jesus.  Este será grande e será chamado Filho 

do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai; 
 ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado 
não terá fim.  Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, pois 
não tenho relação com homem algum?  Respondeu-lhe o anjo: 

Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te 
envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo 
que há de nascer será chamado Filho de Deus.  E Isabel, tua 
parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo 

este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril.  Porque 
para Deus não haverá impossíveis em todas as suas 

promessas.  Então, disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; 
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se 

ausentou dela. " (Lucas 1:26-38) 
 
Mike Murdock, um dos grandes pensadores evangélicos da 
atualidade, afirma que os lugares mais ricos do planeta são os 
cemitérios, porque, dentro dos túmulos estão enterrados sonhos 
que nunca foram realizados, canções que nunca foram escritas, 
ideias que nunca foram compartilhadas, invenções que nunca foram 
criadas, planos que nunca saíram do papel. 
 
Ou seja, os cemitérios de nossa cidade estão cheios de potencial 
que nunca brotaram. 
 
Então, Há mais de seis bilhões de habitantes na Terra, e a maioria 
morrerá sem nunca experimentar o seu verdadeiro potencial. 
 
Milhões de pessoas serão sepultadas com os seus sonhos porque 
nunca ouviram de alguém o que você vai ouvir agora: Quando 
você chegar diante de Deus, precisa estar vazio, por ter 
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utilizado todo o seu potencial para cumprir os propósitos de 
Deus, nos dias da sua vida! 
 
A Bíblia diz, em João 19.30, que antes que Jesus desse o seu 
último suspiro, Ele disse ao Pai: “Está Consumado!”  Em seguida, 
inclinou a cabeça e rendeu o espírito. 
 
O apóstolo Paulo também é um exemplo para nós. 2 Tm 4.7 - 
Combati o bom combate, completei a carreira,  guardei a fé.  
 
Quero lhe dizer hoje, que você ainda não viveu tudo o que Deus 
tem a sua vida! Há um grande potencial que está sendo represado 
dentro de você. 
 
Há um líder gritando dentro de você! 
 
Há um grande empreendedor dentro de você querendo abrir novos 
negócios! 
 
Há grandes projetos dentro de você, querendo vir à luz! 
 
E, hoje, Deus vai despertar dentro de você todo o poder criativo que 
está adormecido! 
 
Eu quero usar o exemplo de Maria, a mulher que foi escolhida para 
dar à luz ao Salvador do homens, que é chamada de a mais 
agraciada de todas as mães. Vamos aprender que quando Deus 
que fazer alguma coisa na terra, Ele sempre procura um homem ou 
uma mulher que se disponha a obedecê-Lo. 
 
01 – Você não veio ao mundo por acaso 
 
Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: “Salve agraciada, o 
Senhor é contigo” (vs. 26-28). 
 
Ou seja, o anjo já chegou revelando a Maria que ela nasceu por 
causa de um propósito e que Deus a ajudaria a cumpri-lo! 
 
Maria ficou sem entender aquela saudação, porque ninguém jamais 
havia se dirigido a ela daquela maneira. Mas ela precisa saber 
quem ela era em Deus, antes que a visão lhe fosse plantada no 
coração. 
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Da mesma forma, você precisa se enxergar como Deus lhe 
enxerga. Você não é um simples jovem solteiro, ou um simples 
homem casado. Deus vê você como alguém que foi criado para 
cumprir um propósito profético. A sua gestação foi a gestação de 
um propósito divino! 
 
Não importa se você é fruto de uma gravidez indesejada, se sua 
mãe foi uma mulher solteira ou se você foi abandonado. Se você 
nem mesmo conheceu seus pais. 
 
Hoje, eu sou o anjo do Senhor em sua vida, enviado para lhe dizer 
que o favor de Deus lhe alcançou! Portanto, O SENHOR É 
CONTIGO! 
 
Portanto, não deixe que os projetos de Deus, depositados em você, 
se percam ao longo de sua vida. 
 
Maria entendeu isso, mesmo tendo ficado confusa no início. E você 
precisa entender também! 
 
02 – Mude o seu vocabulário 
 
Depois que Maria entendeu o propósito de sua vida ela respondeu: 
“Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim segundo 
a tua palavra” (v.38). 
 
Palavras são sementes! Aquilo que você fala com fé gera uma 
realidade em sua volta! Suas palavras, ditas com fé, tem o poder de 
levantar e de abater! 
 
Todo o diálogo de Maria com o anjo é marcado por palavras 
positivas, proféticas e encorajadoras! 
 
Passe a falar com frequência das Boas Novas, que é o Evangelho! 
Deixe as más notícias para os jornais da cidade. 
 
Até Zacarias, o sacerdote, que ficou mudo porque duvidou do 
nascimento do Messias, aprendeu a lição e passou a falar palavras 
positivas. 
 
Se você quer alcançar a realização de todo os seu potencial, gere o 
hábito de falar palavras positivas. Fale a palavra da fé, fale 
profeticamente! 
 
03 – Estabeleça relacionamentos corretos 
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Quando o anjo ouviu de Maria a palavra SIM! Imediatamente o 
Espírito Santo veio sobre ela e algo começou a ser gerado em seu 
ventre. 
 
Dentro de você há livros, há projetos, há sonhos, canções, 
empresas, há prédios, há milhões de reais, há um ministério forte, 
há saúde física, etc... 
 
Tudo o que você precisa é dizer SIM! Para o Senhor. 
 
Há duas premissas aqui: 
 
a) Sonhe com aquilo que somente com a ajuda de Deus você 
poderá realizar. Com aquilo que só pode vir à luz pelo Espírito. 
 
Os sonhos de Deus só podem vir à luz quando o Espírito vem sobre 
você! 
 
b) Vá para a casa de Isabel! Isabel também carregava uma visão 
profética em seu ventre (João Batista). Era idosa e estéril, mas 
Deus a escolheu para dar à luz o profeta. 
 
Quando Maria e Isabel se encontraram, o menino que tinham no 
ventre de Maria pulou (v.41). Não ande com pessoas que não 
fazem seus sonhos pularem dentro de você! 
 
Se você quer ser um líder de célula, ande com um líder de célula! 
 
Se você quer ser um Supervisor, ande com um supervisor! 
 
Se você quer ser um pastor, ande com um pastor! 
 
Se você quer ser um empresário, ande com um empresário! 
 
Se você quer ter um milagre, converse com pessoas que já 
receberam o milagre que você busca! 
 
Se você quer ter uma fé ativa, ande com quem já possui uma fé 
ativa! 
 
 
Os relacionamentos que você alimentar serão muito importantes 
para o seu sucesso ou para o seu fracasso. 
 
Pare de dar ouvidos a quem não acredita em você, por causa do 
seu passado antes da sua salvação em Cristo. Ouça quem vê você 
como uma nova criatura do Reino de Deus. 
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04 – Creia na provisão sobrenatural de Deus 
 
Em Mates 2.1 lemos que tendo Jesus nascido, vieram uns magos 
do Oriente. 
 
O que estava acontecendo com Maria, era numa cidadezinha 
distante de onde esses homens habitavam. De onde tiraram a ideia 
de ir até Belém levar presentes a uma criança? 
 
Todo sonho de Deus em você já tem provisão! Quando Maria 
disse SIM! - Lá no extremo oriente Um homem de negócios foi ao 
banqueiro e pegou todo o seu ouro e colocou sobre vários camelos! 
Outro, pegou toda sua reserva de incenso e fez o mesmo e um 
outro pegou sua reserva de dinheiro, comprou mirra e começaram a 
viajar! 
 
Maria nem sabia que eles existiam, mas quando ela disse sim os 
camelos se levantaram do oriente em direção ao seu propósito! 
 
Há camelos em algum lugar do mundo esperando você dizer SIM! 
 
Não pense que Deus vai financiar os seus sonhos só com o seu 
salário, que mal dá pra pagar a suas contas! 
 
Entenda, porém, que aqueles magos não levaram ouro, incenso e 
mirra para Maria e José, não! Eles levaram os recursos para o 
propósito que Maria dera à luz pelo poder do Espírito Santo! 
 
Diga sim ao sonho de Deus que está em você e os camelos 
virão! 
 
 
Conclusão: 
 
A sua cidade precisa do seu sonho! A sua nação precisa do seu 
sonho! A sua família precisa do seu sonho! A Igreja precisa do seu 
sonho! 
 
Declare agora a palavra profética sobre o seu futuro e cumpra o 
propósito de Deus para a sua vida!  


