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Depois de criar Adão e Eva, Deus os abençoou e ordenou 

que crescessem e se multiplicassem e povoassem a Terra (Gn 

1.28). Desde então, a humanidade vê sua população aumentar, 

com novos nascimentos todos os dias.

A ciência explica que, para que ocorra a formação de um 

novo ser humano, é necessária a união de duas células re-

produtivas, uma oriunda do homem e outra, da mulher. Não 

existe outro meio para conceber. O milagre da vida acontece 

quando um óvulo é fecundado e, a partir disso, milhares e 

milhares de células são formadas durante a gestação, dando 

origem aos órgãos e tecidos que constituem o corpo huma-

no. Todo este processo foi planejado por Deus de tal modo 

que é impossível não se admirar.  Então o que explicaria Ma-

ria, sendo ainda virgem, gerar mesmo sem ter se relacionado 

com homem algum? 

Maria era a jovem noiva de José. Embora estivesse despo-

sada ela ainda não havia se unido a ele. O Senhor achou gra-

ça em Maria e a escolheu dentre muitas para ser a mãe de 

Jesus. O anjo Gabriel lhe disse que ela daria a luz a um me-

nino e que este seria o Filho de Deus. Então o Espírito Santo 

desceu sobre ela e assim concebeu a Jesus (Lc 1.26-36). 

Após ter concebido, Maria foi visitar Isabel tempos depois. A 

presença de Jesus no ventre de Maria foi o suficiente para que 

Isabel, que gerava a João Batista, fosse cheia do Espírito Santo. 

Isso nos mostra que, onde Jesus chega, algo diferente aconte-

ce. Não importa como nem onde; se há Presença, há manifes-

tação da glória. O Espírito não faz distinção de sexo, idade ou 

classe social. Ele está disponível para todo aquele que aceita e 

confessa a Jesus como seu único Salvador. O Apóstolo Paulo, 

na carta aos Efésios é claro ao dizer que devemos ser cheios 

do Espírito (Ef 5.18).

Imagine que privilégio foi para Maria ser escolhida como 

instrumento para a manifestação do sobrenatural. Somente 

Deus para realizar este milagre e fazer se cumprir o que esta-

va escrito no livro do profeta Isaías: “Uma virgem conceberá 

e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel” Is 7.14. Nós, 

que fomos feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo, somos 

geração eleita, ou seja, também fomos escolhidos para gerar 

frutos e alcançar multidões. Transformando vidas através do 

Espírito Santo, que convence o homem de todo o pecado.

O MILAGRE DA CONCEPÇÃO
#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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O ESPÍRITO SANTO NA VIDA DE JESUS


