Estudo 2 - Jesus liberta Maria Madalena
Introdução:
 Leia Lucas 8:1-3 e João 20:1-2 e 10-18.
 Jesus pregava as boas novas do reino de Deus nos campos, mas, também
anunciava o evangelho nas cidades e povoados. Ele não apenas pregava o
reino, mas, também evidenciava a sua chegada curando várias pessoas e
expulsando demônios.
 Jesus enfrentava a ação de Satanás na vida de homens e mulheres que sofriam
com a possessão demoníaca. As trevas não eram capazes de deter o seu
poder.
 As pessoas que eram libertas ficavam livres para servir a Jesus.
 Foi esse o caso de Maria Madalena.
 Leia Lucas 8:1-3.

1. O milagre de Jesus – Lc 8:1-3 e Jo 20:1-2 e 10-18.
 Maria Madalena não deve ser confundida com a mulher pecadora de Lucas
7:36 -50, nem com Maria de Betânia (Jo 11:1).
 Não há nenhuma evidência real de que Maria Madalena fosse uma mulher
imoral ou que tivesse algum relacionamento impróprio com o Senhor Jesus.
 Não sabemos se Madalena era o nome de sua família ou se representava sua
cidade natal, Magdala. Provavelmente Maria era de Magdala e por isso ficou
conhecida como Maria Madalena.
 Maria Madalena tornou-se uma discípula do Senhor. Isso aconteceu logo
depois que Jesus a libertou de sete demônios.
 A possessão de Maria Madalena era muito grave. O número sete faz
referência a algo completo, ou seja, ela estava totalmente dominada pela ação
desses demônios. Grande era o seu sofrimento.
 Como resposta aos milagres de Jesus, Maria e outras mulheres ajudavam no
seu sustento financeiro de Jesus e seus discípulos (Mt 27:55 e Mc 15:41).
 Quando os discípulos de Jesus o abandonaram, Maria acompanhou o seu
julgamento e os seus sofrimentos (Mt 27: 45-56).
 Quando Jesus foi crucificado, Maria esteve lá com outras mulheres para vê-lo
morrer (Jo 19:25).
 Maria também foi a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto (Jo
20:15-16).

 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus transforma a vida de homens e mulheres. Ele liberta as pessoas para que
possam segui-lo.
 Depois que Maria Madalena foi liberta, ela demonstrou fidelidade e devoção
para com o seu benfeitor.
 Maria serviu constantemente a Jesus, demonstrando assim sua dedicação.
 Maria não abandonou Jesus, mesmo quando todos os discípulos fugiram.
Maria observou onde José de Arimatéia tinha sepultado Jesus para ungir o
corpo de Cristo com especiarias e perfumes no domingo (Lc 23:56).Ela se
preocupava com Jesus mesmo depois de sua morte.
 No domingo, Maria foi com outras mulheres até o túmulo e ficaram surpresas
ao ver que a pedra que bloqueava a entrada tinha sido removida. Elas saíram
para a cidade a fim de contar o acontecido para os discípulos.
 Maria voltou mais tarde sozinha ao túmulo e chorou pelo Senhor. Dois anjos
apareceram e perguntaram para ela porque estava chorando. No momento de
sua maior angústia, o Senhor apareceu diante de seus olhos. Num primeiro
momento ela pensou que se tratava de um jardineiro, mas depois, ela
reconheceu que era o seu Senhor ressurreto.
 Maria não apenas recebeu um milagre em sua vida como também
testemunhou o maior de todos os milagres: Jesus ressuscitou dentre os
mortos como havia prometido!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Maria respondeu ao milagre com gratidão, serviço e fidelidade.
 A devoção a Jesus é a melhor resposta que podemos dar pelas bênçãos
recebidas.
 A palavra devoção significa ser um ardente seguidor e servo de Jesus Cristo!
 Como você tem respondido às bênçãos de Jesus? Gratidão ou ingratidão?
Obediência ou desobediência? Dedicação ou indiferença.
 Oração

