
Ela foi uma das principais mulheres 
que ajudaram a cuidar de Jesus e 
Seus discípulos, e que financiaram 
Suas viagens e ministério.2

Uma das várias mulheres que 
viajavam com Jesus, era Maria 
Madalena1. Jesus a tinha 
curado de uma doença muito 
perturbadora, e ela de tão 
agradecida ficou com Ele. 

Joana, a esposa de Cuza, 
procurador de Herodes, e Suzana, 
eram outras duas mulheres que 
viajavam com Jesus.

1 Ela era chamada de “Madalena” 
por ser da cidade de Magdala.

2 Lucas 8:1-3.
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Enquanto estava 
ali chorando, Jesus 
apareceu para ela 
e perguntou-lhe por 
que estava chorando. 
Achando que era o 
jardineiro, ela perguntou-
lhe se sabia para onde 
haviam levado o corpo 
de Jesus. Mas quando 
Jesus falou, ela viu que 
era Ele. Imaginem como 
ela deve ter ficado feliz! 
Então Jesus disse-lhe para 
ir contar aos discípulos 
que Ele estava vivo! 4

Durante a crucificação 
de Jesus, Maria Madalena 
estava lá, assim como 
Maria Sua mãe, e outras 
mulheres, encorajando-O 
com a compaixão delas 
e fidelidade a Ele.3

Quando Jesus morreu, 
Maria Madalena foi uma 
das mulheres que ajudou 
a preparar o corpo dEle 
para ser sepultado.

E um dos relatos mais lindos sobre Maria Madalena, foi quando Jesus 
apareceu para ela no túmulo vazio. Ela havia ido lá com outra mulher e 
encontraram a pedra fora do lugar e o túmulo vazio. 

Maria foi contar para Simão Pedro e João que alguém tinha levado o 
corpo de Jesus. Então eles foram juntos até o túmulo e constataram que 
estava vazio. Os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou no túmulo.

3 João 19:25
4 João 20:1–18
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