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MARIA DE MAGDALA 

A vida de Santa Maria Madalena é, sem dúvida, uma 
das vidas de santos mais emocionante e atractiva, pela 
sua conversão sincera e pelo seu ardentíssimo amor a 
Cristo manifestado em várias ocasiões. 

O Santo Evangelho fala-nos de Maria a pecadora, 
de Maria, a irmã de Marta, e de Maria de Magdala. Eram 
pessoas distintas ou eram uma só pessoa? 

São Gregório Magno com diversos intérpretes, 
assim como a Liturgia da Missa de Santa Maria Mada
lena diz que se trata da mesma pessoa e até parece 
confirmá-lo a atitude da própria Maria Madalena ao pé 
da Cruz e na Ressurreição. C) 

Não obstante, São Jerónimo e S. João Crisóstomo 

crêem que a Maria de que se nos fala em S. João 12,3 

não é a mesma que a pecadora que unge Jesus em 
Lucas 7,36-50, e não falta quem afirme que estes três 

nomes correspondem a três pessoas diferentes. 
Nós seguimos o primeiro critério, por ser o mais 

comum, ou seja, que as três Marias são uma só pes
soa. 

Maria Madalena, cuja festa se celebra em 22 de 
Julho, ao que parece, era natural de Betânia, onde 

C) (Jo. 19, 25; 20, 1-18; Lc. 1 O, 38 ss.).
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Maria, depois de anos de libertinagem, seguiu Jesus, 
o Salvador dos homens. 

viveu, depois de anos de libertinagem, com os seus 

irmãos Lázaro e Marta. 
A tradição diz-nos que passou os anos da juventude 

no castelo de Magdala, que fica próximo de Cafarnaúm, 

donde lhe sobreveio o nome de Madalena. 
Como Jesus passava com frequência por aquelas 

povoações pregando o Evangelho, Maria Madalena 
ouviria sem dúvida o doce convite: "Eu não vim para 

os justos, mas para os pecadores". Foi então que a sua 

alma terna e delicada sentiu remorsos de consciência, 
viu os castigos que merecia pela sua vida escandalosa, 
e ao pensar que Deus a Quem tanto tinha ofendido a 

esperava, arrependeu-se e, chorando os seus pecados, 
seguiu Jesus, o Salvador dos homens. 

JESUS CURA MARIA 

No tempo de Jesus eram muito frequentes as pos

sessões diabólicas. As pessoas padeciam, por causa 
dos demónios, as mais incríveis enfermidades. 

O demónio entrando nos corpos a uns deixava
os mudos, a outros cegos, a outros sacudia-os com 
grandes convulsões e lançava-os por terra; outros, por 
meio dos demónios, tornavam-se adivinhos mas muitos 
ficavam quase como loucos e vagueavam pelos montes 
e lugares solitários, infelizes e desesperados. 
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Depois de ter expulsado os sete demónios, Jesus tê-/a-ia 
levantado com a mão. 

O Santo Evangelho fala-nos que o Senhor expul
sou sete demónios de Maria Madalena. Que seria dela 
enquanto esteve possuída pelos espíritos infernais? O 
Evangelho nada nos diz, mas é fácil imaginá-lo. Não 
sabemos o que sofreria com eles, mas pelo que vemos 

noutros endemoninhados, é fácil compreender que 
passaria grandes tormentos. 

Os judeus, ao vê-la assim, considerá-la-iam maldita 
por Deus e seria desprezada por todos. Mas Deus, que 

é rico em misericórdia e sabe tirar o bem dos males, 
encontrou o momento mais propício para atraí-la a Si 
e salvá-la. 

Quando Jesus a encontrou, é provável que ela ti
vesse fugido guinchando: "Que queres de mim, Filho do 
Altíssimo? Vieste atormentar-me antes do tempo?" 

Jesus, firme e sereno, como de costume, aproximan-
do-se dela, com voz potente teria dito aos demónios: 

-Espíritos infernais, quantos sois? 

Eles responderiam: 
-Somos sete. 
Imediatamente, Jesus intimou-os: 
- Ordeno-vos que a deixeis livre e não volteis a 

entrar nela! 

Os maus espíritos tê-la-iam sacudido com força, 
como costumavam fazer noutras ocasiões, e, deixan
do-a estendida no solo, teriam fugido para nunca mais 
voltar. 
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Jesus tê-la-ia levantado com a mão, e, com o seu 
doce sorriso, animá-la-ia a voltar para casa para junto 

dos irmãos. 
Os seus bons irmãos teriam esquecido facilmente a 

sua má conduta passada e tê-la-iam aceitado em casa, 
de braços abertos. 

JESUS E A SAMARITANA 

Jesus continua com os discípulos as suas andanças 
apostólicas. 

Um dia, enquanto os discípulos foram comprar 
alimentos, Ele esperou-os descansando. junto do poço 
de Jacob. 

Chegou uma mulher pecadora a buscar água. Jesus, 
que queria convertê-la, disse: 

-Mulher, dá-me um pouco de água! 

A mulher respondeu: 
-Como te atreves a falar comigo? Não vês que eu 

sou uma mulher samaritana? (De facto os judeus e os 
samaritanos não se falavam). 

Respondeu Jesus: 
-Se conhecesses o dom de Deus e quem te pede 

de beber, tu é que lhe pedirias de beber e Ele te daria 

"água viva". 

A mulher respondeu: 
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Mulher, dá-me um pouco de água! 
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- O  poço é profundo e tu não tens com que tirá-la. 

-Todo o que beber desta água voltará a ter sede, 
mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais 

voltará a ter sede. 
Vai e chama o teu marido e eu vos darei dessa 

água . .. 
- Não tenho marido. 
-Agora sim, disseste a verdade, porque já tiveste 

cinco e nenhum foi teu marido. 
-Senhor, vejo que és profeta . . .  Sei que há-de vir o 

Cristo. Quando Ele vier nos ensinará muitas coisas. 
-O Cristo sou eu, o que falo contigo. 

Nesta altura chegaram os discípulos e a mulher, 
deixando ali o cântaro, correu para a povoação dizendo 
a todos: 

-Vinde ver um homem que sabe tudo o que eu fiz. 

Possivelmente é ele o Messias. 
Muitos samaritanos acreditaram nela, porque afir

mava: 

- Disse-me tudo o que eu fiz! 
Então, levados pela mulher, foram ter com Jesus. 

Acharam a sua doutrina tão bela que lhe pediram para 

ficar com eles algum tempo. 
Jesus acedeu ao seu convite e permaneceu naque

la cidade dois dias. Muitos acreditaram nele e depois 
diziam à mulher: 

- Não é por causa de ti que acreditamos em Jesus 
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mas porque nós mesmos o ouvimos e ficamos a saber 
que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. 

EM CASA DE MARTA E MARIA 

Jesus ia com frequência a Jerusalém. Betânia era 
uma pequena povoação dos arredores, que ficava a três 

quilómetros, a oriente do Monte das Oliveiras. Quando 
Jesus descia do norte ficava-lhe a caminho e nunca 
passava sem ir visitar os queridos amigos: Marta, Maria 
e Lázaro. 

Naquele dia, como Jesus chegou com os doze sem 
ser esperado, apanhou-as desprevenidas e Marta an

dava atarefadíssima a preparar algo de comer para os 
visitantes. 

Jesus estava a falar das coisas maravilhosas do 

Reino de Deus. Maria, sentada aos pés do Mestre, 
escutava-o com o maior interesse. Marta perdeu a pa

ciência ao ver que a irmã, em vez de a ajudar, estava 
ali tranquilamente a ouvir o Mestre. 

Sentiu uma espécie de ciúme vendo que Jesus lhe 

falava com ternura e não lhe dizia para ir ajudar a irmã. 
Talvez por isso, Marta, em vez de se queixar a Maria, 
dirige directamente a sua queixa a Jesus: 

-Mestre, não te importas que a minha irmã me deixe 
sozinha e não me ajude no trabalho? 
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Mestre, não te importas que a minha irmã me deixe só 
no trabalho? 

Jesus respondeu-lhe: 

- Marta, Marta, tu afadigas-te e preocupas-te com 
muitas coisas e somente uma coisa é necessária. Maria 
soube escolher o melhor, o que não lhe será tirado. 

Jesus quer dizer-lhe que, embora o que ela está a 
fazer seja uma grande obra de caridade porque é dar 
pousada aos peregrinos e dar de comer a quem tem 
fome, não obstante isso, o que faz Maria é muito mais 

importante porque não há nada melhor nem mais im
portante que ouvir a palavra de Deus com a intenção 
de a praticar. 

"Bem-aventurados os que escutam a palavra de 
Deus e a põem em prática C). 

JESUS CHORA A MORTE DE LÁZARO 

Um dia, Marta e Maria mandaram a Jesus esta men

sagem: "Senhor, aquele que amas está doente". 
Jesus respondeu: esta doença não é de morte mas 

para glória de Deus. 

E continuou mais dois dias no lugar onde estava. 
Por fim, disse: 'Vamos outra vez para a Judeia". 

Responderam-lhe os apóstolos: "Mestre, ainda há pou
co os judeus queriam apedrejar-te e queres voltar para lá? 

( 1 ) (Lc.11, 28). 
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Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. 

1 4-

Disse Jesus: "O nosso amigo Lázaro dorme e eu 

vou despertá-lo". 
Dizem os discípulos: Senhor, se dorme, curar-se-á. 
Então Jesus disse-lhes claramente: 
"Lázaro morreu e eu alegro-me por vós por não ter 

estado ali, para que agora, ao ver, acrediteis". 
Quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido há 

quatro dias e já estava sepultado. 
Na casa de Marta e Maria havia muitos judeus 

amigos que tinham vindo apresentar-lhes os pêsames 
e consolá-las. 

Jesus entreteve-se falando com alguns à entrada 
da aldeia. Outros, adiantando-se, comunicaram a Marta 
que o Mestre estava a chegar. 

Marta saiu correndo ao seu encontro e, chegando 

junto de Jesus, prostrou-se a seus pés e disse-lhe: 
"Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria 

monido mas, mesmo agora, eu estou certa de que tudo 
o que pedires a Deus, Deus to concederá". 

Respondeu-lhe Jesus: "O teu irmão ressuscitará". 
Maria sabendo que Jesus estava ali, saiu correndo 

ao seu encontro, e, chegando junto dele, prostrou-se 
a seus pés chorando e dizendo: "Senhor, se tivesses 
estado aqui, o meu irmão não teria morrido". 

Os olhos de Jesus, ao ver Maria chorar, arrasaram

-se-lhe de lágrimas e também chorou. 
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A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO 

Jesus disse, então: 
-Onde o colocastes? 
Responderam-lhe: 

- Vem ver, Senhor! 
Jesus tendo-se aproximado do túmulo, chorou: 
Os judeus, quando o viram chorar, disseram: 
- Vede como Ele o amava! 

Outros disseram: se o amava e se pôde abrir os 
olhos ao cego de nascimento, como é que não evitou 
a sua morte? 

Jesus, já à porta do sepulcro, ordenou: 

-"Tirai a pedra!" 
A pobre Marta, que sabe que necessariamente o 

cadáver tem de cheirar mal porque está morto há quatro 

dias, disse a Jesus: 
- Senhor, já cheira mal pois morreu há quatro 

dias . . .  

Tiraram, pois, a pedra. Jesus levantou os olhos ao 
céu e disse: "Pai, dou-te graças porque me escutaste. 
Eu sei que sempre me escutas, mas digo-o para que 
toda esta multidão que me rodeia creia que Tu me en
viaste. 
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Depois gritou com voz forte: 
-Lázaro, sai para fora! 

Naquele instante, apareceu Lázaro à porta do sepul- Lázaro apareceu à porta do sepulcro envolto em ligaduras. 
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era envolto nas ligaduras com que estava enfaixado. 

Disse Jesus: 
- Desatai-o para que possa andar. 
Foram testemunhas deste facto numerosos judeus 

que estavam com Marta e Maria porque tinham ido 
apresentar-lhes pêsames. Quando viram o milagre 

acreditaram em Jesus. 
É muito fácil imaginar a alegria de Marta e Maria ao 

ter de novo o irmão em casa. 
Desde aquele dia, Maria Madalena, e outras mulhe

res seguiam Jesus pelas cidades (1). 

JESUS E A ADÚLTERA 

Uma das coisas que mais impressionava Maria 

Madalena era a misericórdia de Jesus para com os 
pecadores. 

Ela, com outras piedosas mulheres, acompanhava 

Jesus nas suas andanças apostólicas. Não sabemos se 
ela teria estado presente no dia em que apresentaram 
a Jesus a mulher adúltera para ser morta à pedrada. 

Uma coisa é certa: se esteve, alegrou-se muitíssimo 
com o que fez o Senhor. 

(1) (Lc. 8,2-3). 
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A mulher estava prostrada no solo, de olhos temerosos, 
diante de Jesus. 
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Maria, derramou o resto do perfume nos pés de Jesus e 
enxugou-os com o seu cabelo. 

mesa e colocou-se aos pés do Mestre. 
Destapou o frasco de alabastro e derramou parte 

do perfume sobre a cabeça de Jesus. O suave aroma 
inundou imediatamente toda a casa. 

Os comensais deram-se conta de que não se tratava 

de um perfume barato. Alguém que conhecia o seu valor 
disse baixinho: estou certo de que este frasco valia mais 
de 300 denários. 

Judas, já em tom mais alto, exclamou: que desper
dício! Podia-se ter vendido por 300 denários e oferecido 
o dinheiro aos pobres . . .  

Entretanto, Maria, banhada em lágrimas, ajoelhou .. 
-se chorando aos pés do Mestre e, enquanto os beija
va derramava o resto do perfume que tinha ficado no 
frasco. Como não tinha com que secá-los, enxugava-os 
com a sua longa cabeleira. 

Judas continuava, do outro lado da mesa, murmu
rando: que desperdício! . . .  Tantos pobres a morrer de 
fome! 

Jesus defendeu-a: 
- Não a importuneis! Pobres sempre os tereis con

vosco e tereis ocasião de ajudá-los . .. Mas a mim nem 

sempre me tereis . .. 
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PORQUE MUITO AMOU ... 

E Jesus continuou dizendo: 
Ela fez bem . . .  
Ela fez o que considerou ser melhor: adiantou-se 

a perfumar-me ainda em vida, para quando eu for se

pultado. Em verdade vos digo que, em todo o mundo, 
onde quer que for pregado este Evangelho, se contará 
também o que ela acaba de fazer, para sua memória. 

Vendo o fariseu como Jesus permitia que uma mu
lher pecadora como aquela lhe tocasse daquela ma
neira e, ouvindo também como a defendia e aprovava 

aquele gesto, pôs-se a pensar de si para consigo: "Se 

este fosse profeta, conheceria quem e que espécie de 
mulher é a que lhe está a tocar. Uma pecadora, nada 
mais que uma pecadora! 

Jesus, adivinhando os seus pensamentos, disse-lhe: 
-Simão, tenho uma coisa a dizer-te. 
Ele respondeu: 

- Mestre, diz! 
E Jesus propôs-lhe esta breve parábola: 
Um prestamista tinha dois devedores: um devia-lhe qui

nhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo eles com 

que pagar, perdoou aos dois. Qual deles o amará mais? 
Qual dos dois crês tu que lhe estará mais agradecido? 

Simão respondeu: 
-Considero que aquele a quem mais perdoou. 

24 -

Mulher, vai em paz! Os teus pecados são-te perdoados! 
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Jesus disse-lhe: 
- Julgaste bem. 
E voltando-se para Maria Madalena, disse a Simão: 
-Vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me 

deste água para os pés; ela, em troca, banhou-mos com 
as suas lágrimas e enxugou-mos com os seus cabelos. 

Tu não me deste o beijo da paz mas ela, desde que 
entrou, não cessou de me beijar os pés. Tu não me 
ungiste com óleo a cabeça mas ela ungiu-me a cabeça 
e os pés com perfume. 

Por isso te digo, Simão, porque muito me amou, 

são-lhe perdoados os seus muitos pecados. Ao que 
ama pouco, também pouco se lhe perdoa. 

E voltando-se sorridente para Maria, disse-lhe: 

- Mulher, vai em paz! Os teus pecados são-te per
doados. 

MARIA MADALENA JUNTO DA CRUZ 

Com frequência os artistas pintaram-nos Maria 
Madalena chorando abraçada à cruz enquanto Jesus 
expirava. 

O próprio São João nos diz: "junto da cruz de Jesus 
estava sua Mãe e a irmã de sua Mãe, Maria de Cléofas, 
e Maria Madalena C). 

(' ) (Jo. 19,25). 
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Maria Madalena estava no Calvário junto da cruz de Jesus. 
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A meditação da Paixão e morte do Senhor foi sempre 
o facto que mais inflamou todos os santos no amor de 

Deus. Mas uma coisa é a simples imaginação e outra 
muito diferente é vê-lo e contemplá-lo com os olhos da 
cara no momento em que isto aconteceu. Maria não o 
imaginava, como nós o fazemos. Ela viu-o com os seus 
próprios olhos e esteve abraçada à Cruz enquanto Je
sus morria crucificado. Sobre a sua cabeça terão caído 
gotas do seu sangue redentor. 

Ela estava ali e pôde ouvir como se queixava o 
Redentor, dizendo. "Tenho sede", e sentiu a tremenda 
angústia de não lhe poder oferecer ao menos umas 
gotitas de água. Ela ouviu como Jesus pedia ao Pai per
dão para os seus verdugos dizendo: "Pai, perdoa-lhes 
porque não sabem o que fazem". Ela também escutou 
a feliz promessa do céu que fez ao ladrão arrependido. 
E, por último, também ouviu aquele grito de confiança 
no seu próprio Pai quando disse: "Pai, nas tuas mãos 

entrego o meu espírito". 
Ela sentiu imensa pena de não poder embalsamar o 

seu corpo com perfumes, como desejava, e, enquanto 
o sepultavam, foi a toda a pressa à cidade comprar 

tudo o que era necessário para voltar, depois da festa, 
a embalsamá-lo devidamente. 

Os artistas gostaram de pintar a cena da descida do 
corpo de Jesus da cruz e a sua deposição nos braços 
de sua Mãe e de Madalena. Todos supõem que, depois 
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da sua amadíssima Mãe, ninguém O amou tanto como 

Maria Madalena. 

A RESSURREIÇÃO DE JESUS 

No dia a seguir à grande festa da Páscoa, muito 
cedo, quando ainda estava escuro, as três mulheres 
dirigiram-se pressurosas, com unguentos e perfumes, 

dispostas a embalsamar o corpo do Senhor. Pelo cami
nho iam dizendo umas às outras: quem nos retirará a 
enorme pedra que colocaram à entrada do sepulcro? 

Mas, surpresa das surpresas, quando chegaram ao 
sepulcro viram que a pedra estava retirada para o lado 

e que a entrada da apertada gruta estava aberta. 
Aproximando-se um pouco mais, viram que o cor

po do Senhor não estava dentro. Maria não sabia o 
que fazer e saiu correndo a comunicar aos apóstolos: 
"Levaram o corpo do Senhor e não sabemos onde o 
puseram". 

Pedro e João saíram a correr e foram até ao se

pulcro. Maria Madalena seguiu-os. Quando chegou 
ouviu-os dizer: "Certamente levaram-no. Onde o terão 
escondido ou que terão feito dele"? 

Decidem voltar a Jerusalém para contar tudo aos 
outros apóstolos. Maria ficou só, chorando junto do se

pulcro. Aproximou-se de novo da entrada e olhou para 
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Ela, reconhecendo a voz de Jesus, lançou-se aos seus pés. 

30-

dentro. Ao olhar, viu dois anjos revestidos de vestes 

alvíssimas, que lhe disseram: 
-Mulher, porque choras? A quem procuras? 
Ela respondeu: 
-Levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde 

o colocaram. 

Enquanto falava, ouviu passos. Era Jesus que se 
aproximava e também lhe perguntou: 

-Mulher, porque choras? A quem procuras? 

Ela, julgando que era o jardineiro, disse-lhe: 
- Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o 

colocaste e eu irei buscá-lo. 
Jesus respondeu-lhe: Maria! 

Ela, reconhecendo a voz de Jesus, lançou-se aos 
seus pés e disse-lhe: Mestre! 

Como continuava emocionada chorando e abraçan
do os seus pés, Jesus disse-lhe: 

-Deixa-me, pois ainda não subi para o Pai .. . " 

ÚLTIMOS ANOS DE MARIA MADALENA 

Depois de Madalena ter cumprido o encargo que 
Jesus lhe dera de anunciar aos Apóstolos a boa nova 
da Ressurreição, e de ter sido assim "Apóstola dos 
Apóstolos", os Evangelhos não voltam a mencionar o 
seu nome. Podemos imaginar que ela não teria ficado 
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à margem dos trabalhos da Igreja nascente, mas que 
estaria no Cenáculo com os Apóstolos perseverando na 
oração e que, juntamente com eles, teria difundido, sob 
a acção do Espírito Santo, a mensagem de Jesus. 

O que sabemos, pela tradição, é que os últimos anos 
de Maria Madalena foram de verdadeira penitência. Ela 
tinha conhecido Jesus "luz verdadeira que ilumina todo 
o homem que vem a este mundo". Ela sabia que Jesus
veio precisamente para dar esta luz a quantos viviam e 
vivem nas trevas, e nas sombras do pecado e da morte. 
Ao reconhecer a gravidade dos seus muitos pecados 
e escândalos causados a outras almas, decidiu-se, ar
rependida de todos eles, a seguir Jesus, com valentia 
praticando a doutrina que Lhe tinha ouvido e que agora 
temos consignada no Evangelho. 

Que temos de fazer nós, os pecadores, perante o 
exemplo de Santos como Maria Madalena? Deixar a 
vida de pecado, pisar aos pés o respeito humano, vol
tarmo-nos para Deus por meio do arrependimento. 

Jesus do alto da Cruz, em que quis morrer para nos 
salvar, espera-nos de braços abertos e diz-nos: "Arre
pendei-vos, voltai-vos para Mim, que Eu me voltarei 
para vós". 
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