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Lucas 8. 1-2 -  “E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em 
aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus; e os doze iam com ele, -  E 
algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, 
chamada Madalena, da qual saíram sete demônios.” 
 
VAMOS HOJE TIRAR ALGUMAS LIÇÕES DA VIDA DE MARIA MADALENA. 
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Mateus 27. 55-56 “- -  E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham 
seguido Jesus desde a Galiléia, para o servir;  Entre as quais estavam Maria Madalena, e 
Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu”. 
 
�� Será que temos seguido a Jesus incondicionalmente? Sem fazermos restrições, 

colocando ele em primeiro lugar em nossas vidas? Ou será que é sempre venha a nós e 
o vosso reino fica para depois? 

�� Será que não precisamos voltar ao primeiro amor, quando tínhamos aquele tremendo 
fervor do início de nossa conversão? 
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Mateus 27. 61 “E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do 
sepulcro”. 
Lucas 23. 54-56 “ E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. -  E as mulheres, 
que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi 
posto o seu corpo. -  E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos; e no sábado 
repousaram, conforme o mandamento”. 
 

�� Como é nossa relação com Jesus, ele é nosso amigo ou temos medo de confessar nossos 
pecados a ele? 

�� Como está nossa vida espiritual? Temos respaldo para nos apresentarmos ao Senhor ou 
estamos dando alguma brecha para o inimigo? 

�� É preciso vigiarmos, pois Deus é Santo e requer santidade de nossa parte? 
�� Em Tiago 4. 4 temos “Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é 

inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se 
inimigo de Deus”. 

�� Não podemos entristecer nosso melhor amigo, Jesus!  
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�� Não podemos servi-lo de qualquer jeito, mas com muito amor, gratidão e muita 
gratidão. 

�� Não devemos decepcioná-lo em nada irmãos. 
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Lucas 23. 55 “ E as mulheres, que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e 
viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo”. 
 
�� Elas passaram a ter um convívio juntas a sentirem e repartirem suas dores. Passaram a 
ser realmente irmandas em Jesus. 
�� Como anda nosso relacionamento com os que estão a nossa volta? E com os irmãos da 
fé? 
�� Nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram? 
�� A igreja do Senhor precisa ter amor ao de dentro e ao de fora. Precisamos amar o 
perdido e orar por eles para que também venham a ter suas vidas transformadas como foi a 
vida de Maria Madalena. 

 
!�� ���	����������" �	���� ���� ��������� ���������������

 
Lucas 23. 56 “E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos; e no sábado 
repousaram, conforme o mandamento”. 
 
�� Será que temos oferecido o melhor de nós para Jesus? 
Em Hebreus 11. 4, temos  “Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, 
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e 
por ela, depois de morto, ainda fala”. 
Gênesis 4. 3-5 “E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta 
ao SENHOR. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; 
e atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não 
atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante”. 
 
�� Deus não recebe nada forçado de nós, ele quer que o nosso coração se deleite ao 
ofertarmos algo a ele;  
�� Que o nosso louvor seja de verdadeira adoração e não de aparência. 
�� Que a nossa oração saia do coração e não da boca. 
�� Isaías 29. 13 “Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a 
sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o 
seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído”. 
�� Ninguém consegue ser hipócrita na frente de Deus. 
�� Deus requer de nós obediência, fidelidade e sinceridade de coração. 
�� Lucas 18. 10-14 “Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, 
publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou 
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como 
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este publicano.Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O 
publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas 
batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Digo-vos que este 
desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta 
será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado”. 
 
#�� ���	�� �������� � � �
��� � ����� �	��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �� ���
������ �������������
 
Mateus 28. 1 “E, NO fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, 
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro”. 
 
�� O chegar cedo nos ensina que não devemos perder tempo na vida, precisamos buscar  

Jesus porque ele está voltando. 
�� Precisamos dedicar tempo estudando a palavra de Deus, meditando diariamente nela. 

Clamemos pela unção de Deus em nossas vidas. 
Mateus 28. 18-20 “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no 
céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”.  
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Mateus 28. 5-8 “Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo; pois eu 
sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. -  Ele não está aqui, porque já ressuscitou, 
como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. -  Ide pois, imediatamente, e 
dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de 
vós para a Galiléia; ali o vereis. Eis que eu vo-lo tenho dito. -  E, saindo elas 
pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus 
discípulos”. 
 
�� É preciso colocarmos em prática a ordenança de Jesus: ide e fazei discípulos por toda a 
parte. 
�� Precisamos orar ao Senhor para que ele quebre nossa preguiça espiritual, nossa 
negligência. 
�� É preciso sairmos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e fazermos alguma 
coisa na obra de Deus.  
Mateus 3. 10 “E também agora está posto o machado à raiz das árvores; toda a árvore, 
pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo”. 
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João 19. 25 “E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de 
Clopas, e Maria Madalena”. 
 
�� Quantos não têm deixado Jesus, rejeitado sua cruz por ninharia; por momentos fulgazes 

de prazer; por um punhado de dinheiro; por um cargo na empresa; por um momento de 
status? 

�� Quantos não estão reverenciando a tríplice trindade do mundo moderno:o poder, o ter, e 
o querer? 

�� Lembram-se de Esaú? Gênesis 25. 29-34 “E Jacó cozera um guisado; e veio Esaú do 
campo, e estava ele cansado; -  E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse 
guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. -  Então disse Jacó: 
Vende-me hoje a tua primogenitura. -  E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer; 
para que me servirá a primogenitura? -  Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e 
vendeu a sua primogenitura a Jacó. -  E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas; e 
ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura”. 

�� Quantos não estão perdendo a salvação pelos pratos que o mundo oferece? As 
armadilhas do inimigo são sutis e devastadoras. 

�� A palavra do Senhor diz para orarmos e vigiarmos. Em 1Coríntios 10. 12 está escrito 
“Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia”. 

�� O sangue de Jesus é precioso irmãos. A cruz é valorosa, sem ela não estaríamos aqui 
agora. 

�� Mateus 10. 33 “Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também 
diante de meu Pai, que está nos céus”. 

�� Foi na cruz que Jesus foi castigado por nós, espancado, humilhado, ferido. Foi por 
nossos terríveis pecados. 

�� A cruz é símbolo de vitória, redenção. 
�� Foi na cruz que o inimigo foi derrotado. 
�� Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus torna-se outra pessoa, ganha uma 

identidade nova. 
�� Deixa de ser criatura para tornar-se filho de Deus. 
�� Quem serve verdadeiramente a Jesus não almeja bens materiais, mas a Glória de Deus. 
�� Graças a cruz podemos dizer hoje que somos mais que vitoriosos em nome de Jesus! 
�� Quem compreende a cruz de Jesus valoriza seu sangue derramado por nós, por nossos 

pecados, pois o nosso alvo é a eternidade nos átrios do Senhor! 
 
 


