LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
6
Nos Evangelhos – Maria Madalena

LEITURA BÍBLICA: Lc 8:1-3; Mc 15:40-41; Mt 27:55-61; Jo 20:1-18; Mc 16:9-11.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Dt 6:5 Amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua
força.
Jeremias 29:13 E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Mateus 25:40b Sempre que o fizestes a um desses Meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes.
OBJETIVO: Inspirar as crianças a desejar ser como Maria Madalena, a qual, motivada por um
grande amor pelo Senhor, diligentemente O buscou e tornou-se uma de Suas discípulas mais fiéis e
dedicadas.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
Recorte um grande coração de papel adesivo ou cartolina. Cole pedaços de papel seda colorido no
coração.
CONTEÚDO: Apesar de os doze apóstolos serem homens, o Senhor chamou também muitas
mulheres para segui-Lo. A discípula do Senhor mais notável era Maria Madalena (de Magdala, Jo
19:25). Quando o Senhor encontrou Maria Madalena na Galileia, Ele a libertou de muitos males. Ela
ficou tão contente por ter sido liberta dos seus problemas pelo Senhor que passou a amá-Lo
fortemente, e seu único desejo era seguir o Senhor aonde quer que Ele fosse. Maria Madalena se
tornou uma de Suas discípulas e mais dedicadas cooperadoras. Maria, juntamente com Joana,
Susana, Maria (mãe de Jesus), Maria (mãe de Tiago) e muitas outras mulheres seguiram o Senhor e
Seus discípulos em Seu ministério de cidade em cidade e de povoado em povoado (Lc 8:1-3). Uma
maneira pela qual Maria e as outras mulheres ajudaram o Senhor Jesus e Seus discípulos foi
cuidando de suas necessidades práticas e suprindo-os com seus próprios bens e dinheiro (Lc 8:3).
Mesmo quando o Senhor foi crucificado, Maria não O deixou nem O abandonou. A maioria dos
discípulos estava escondida, com medo de também serem presos, mas Maria e as outras mulheres O
seguiram até a cruz (Mt 27:55-56). No local da crucificação, somente Maria e as parentes mais
próximas do Senhor – Sua mãe e Suas tias – são mencionadas pelo nome. Elas O viram crucificado,
viram quando Seu corpo foi tirado da cruz e presenciaram o Seu sepultamento. Depois que um
homem chamado José de Arimateia rolou a pedra na entrada do túmulo do Senhor e se retirou, Maria
e a mãe do Senhor permaneceram e se sentaram em frente à sepultura (Mt 27:59-61). Maria foi uma
discípula fiel e dedicada, permanecendo com Ele até o fim.
Depois de guardar o sábado, o amor de Maria pelo Senhor a trouxe, como também outras mulheres,
de volta ao sepulcro. Era o primeiro dia da semana. Ela se levantou muito cedo e chegou ao sepulcro
antes do amanhecer, enquanto ainda estava escuro. Descobriu que a pedra fora removida e que o
corpo do Senhor Jesus não estava lá. Então rapidamente correu para contar a Pedro e João, que por
sua vez correram de volta para o túmulo para confirmar o relato. Depois de verem que o Senhor de
fato não estava mais no túmulo, os discípulos decidiram voltar para casa. Maria, porém, permaneceu
no túmulo. Os discípulos foram para casa, mas Maria não. Ela não tinha descanso nem consolo. O
Seu Senhor se fora. Quem O teria levado? Como ela poderia ir embora?

O que Maria fez no túmulo? Ela chorou. O Senhor a quem ela amava e servia havia morrido. E agora
até o Seu corpo se fora. Então ela se abaixou, olhou no sepulcro e viu dois anjos de branco, sentados
onde o corpo de Jesus havia sido posto. Eles perguntaram por que ela estava chorando. Maria disse
que era porque alguém havia levado o seu Senhor e ela não sabia onde Ele estava. Quando ela se
virou, viu alguém, e pensou que fosse o jardineiro. Ela lhe disse: “... dize-me onde O puseste, e eu O
levarei”.
O “jardineiro” era o Senhor Jesus ressurreto. Ele deveria ter ascendido ao Pai imediatamente depois
de Sua ressurreição, mas em vez disso tinha que responder à Sua discípula amorosa e que O buscava,
Maria. Por causa do coração amoroso de Maria, o Senhor apareceu a ela. Era como se Ele não
pudesse se conter, como se tivesse sido compelido a responder a tal coração. Ele a chamou pelo
nome: “Maria!”, e ela imediatamente O reconheceu, “Raboni!”. O Senhor Jesus lhe disse para ela
dizer a Seus irmãos que Ele estava ascendendo ao Seu Pai e Pai deles, e ao Seu Deus e Deus deles.
Portanto Maria foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Ela recebeu as primeiras palavras de Sua
boca depois da Sua ressurreição. Também recebeu a incumbência de ser a primeira a anunciar a Sua
ressurreição (embora os discípulos não tenham acreditado nela, Mc 16:11). Ele apareceu para Maria
mesmo antes de ascender ao Pai. Que grande honra foi concedida a Maria Madalena! Que
recompensa adequada para tal discípula fiel e amorosa!
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

Maria e as outras mulheres amavam o Senhor e os Seus discípulos de maneira prática.
Essas irmãs fiéis supriam suas necessidades práticas, talvez cozinhando para eles ou
arrumando um lugar para passarem a noite. Da mesma forma, nosso amor pelo Senhor deve
ser prático. Também podemos suprir as necessidades dos outros, talvez compartilhando nosso
lanche com alguém que não tenha, emprestando um lápis a um colega, ajudando alguém novo
a se sentir confortável na reunião de crianças, cedendo nosso quarto quando vierem hóspedes
para passar a noite, ou ajudando a preparar uma refeição para uma família. Quando ajudamos
e cuidamos de outros, estamos ministrando ao Senhor. As mulheres também ministravam a
eles com seus próprios bens. Nós também podemos oferecer voluntariamente ao Senhor.

•

Maria, juntamente com muitas outras mulheres, amou e valorizou o Senhor ao máximo.
Elas O seguiam aonde quer que Ele fosse; queriam estar na presença do Senhor. Devemos
valorizar o Senhor assim, não permitindo que nada mais tome o Seu lugar. Devemos valorizar
as reuniões, cantando hinos em casa e gastando tempo nas coisas do Senhor e com o Seu
povo. Às vezes festas e atividades esportivas acontecem na manhã do Dia do Senhor.
Valorize o Senhor escolhendo passar tempo com Ele.
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