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Mulheres na época de Jesus
■ um objeto pertencente ao marido, 

como seus servidores,  edificações e 
demais posses legais

■ naturalmente infiel, desvirtuada e 
falsa

■ obrigada a ser fiel ao matrimônio, o 
marido não tinha os mesmos 
deveres

■ não poderia ser contemplada por 
outro homem, ou abordada, mesmo 
que fosse para uma simples 
saudação

■ obrigada a caminhar, na rua, 
distante dos homens.

■ mulheres viviam reclusas em suas 
residências  servindo aos maridos

■ impuras durante a menstruação
■ capaz de gerar um judeu



Lucas Cap 1:26-38
▪ 27   Era uma virgem prometida em casamento a certo homem

chamado José   

▪ 31  Você ficará grávida e dará à luz um filho,  e lhe porá o nome de 
Jesus.

▪ 34  Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?”

▪ 35 Gabriel  "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo
a cobrirá com a sua sombra.  Ele será chamado Santo, Filho de 
Deus.”

▪ 36 Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice; aquela que diziam
ser estéril já está em seu sexto mês de gestação.

▪ 37 “Pois nada é impossível para Deus".



Maria de Nazaré

Disse, então, Maria: “Eu sou a serva do 
Senhor; faça-se em mim que se cumpra
em mim segundo tua palavra”.

(Lucas, 1:38)

“É Maria! Simplesmente Maria. Sua vida
transformou-se em simbolo de ternura e 
esperança para os deserdados.”

Deixou a sua marca, indelével nas vidas
das mulheres de todas as origens, de 
todos os povos.

Livro: As Mulheres do Evangelho, Robson Pinheiro
Pg 124



Maria de Nazaré

- - Mãe, eis teu filho!.... 
- E dirigindo-se a João, disse:  
- - Filho, eis aí tua Mãe!

https://turistaprofissional.com/casa-de-maria-mae-de-jesus/

Casa da Santissíma,  Efeso, Turquia



Maria de Magdala ou Maria Madalena

Jesus diz:  - Maria todos os homens te procuram porque te 
desejam eu tão somente te amo.

Outra versão: -Maria! Como esperei por ti!

Marcos 16:1 Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e 
Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para 
ungir o corpo de Jesus.

Marcos 16:9 E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro
dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da 
qual tinha expulsado sete demônios.

- Jesus: Maria! Já passaste a porta estreita ... amaste muito 
vem!  Eu te espero aqui!!

Boa Nova, Irmão X 



Maria Magdala ou Madalena



Joana de Khouza (Cuza)

https://assets.ldscdn.org/8a/a1/8aa10f11ad78a92d9ba626a2121c0efc5ca301db/christ_
nephites_rane.jpeg

Boa Nova Cap 15

…”uma mulher de rara dedicação e nobre
caráter das mais altamente colocadas na
sociedade de Carfanaum. “

• Esposa de Cuza, intendente de 
Herodes Ântipas

• Riqueza material

• Intensa atividade social e política

• Marido não tolerava Jesus e sua
doutrina

• Joana encontra com Jesus na casa de 
Simão



Joana De Angelis, Juana Inés de La Cruz,  Irmã Clara

https://en.wikipedia.org/wiki/Juana_In%C3%A9s_de_
la_Cruzhttps://amigosdechicoxavier.com/en/20

21/08/11/prece-de-joanna-de-angelis/

https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-
santa-clara/69/102/



Mulher Adúltera ou equivocada

• Dizer sim ou não causaria problemas
para Jesus.

• A adúltera poderia ser lapidada em praça
publica segundo a Lei de Moises e essa
mesma lei liberava os homens do 
compromisso do casamento.

• O interprete da lei pergunta a Jesus:

• E tu, que diz Mestre, o que recomendas?

• Aquele que entre vós que estiver sem
pecado que attire a primeira pedra.



Mulher Hemorroíssa

Na mulher que sangrava é [...] de notar-se 
que o efeito não foi provocado por nenhum
ato da vontade de Jesus; não houve
magnetização, nem imposição das mãos. 
Bastou a irradiação fluídica normal para 
realizar a cura. 
Gênese, cap. 15, item 10, 11

Quem me tocou? E ele olhava em redor, para 
ver a que isso fizera. Então, a mulher, que 
sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e 
tremendo, aproximou-se, e prostrou-se 
diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele
lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz
e sê curada deste teu mal (Mc 5:30-34).

https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2013/01/Mod-4-Rot-1-A-
cura-da-mulhe-que-sangrava.pdf



Mulher Samaritana, o cântaro vazio

▪ O encontro da mulher
samaritana com o Jesus revela como
Ele derrubou três barreiras: racial, 
social e religiosa.

▪ Mulher! Dá-me desta água de beber

▪ "Como o senhor, sendo judeu, pede
a mim, uma samaritana, água para 
beber?" (Pois os judeus não se dão
bem com os samaritanos.)

http://palavradiariadevida.blogspot.com/2014/05/mulher-samaritana-
uma-vida-impactada.html



Muitas outras….

▪ Marta e Maria irmãs de Lázaro materialidade
& espiritualidade

▪ Ana abandonada em Naim com o filho.
▪ A víuva Óbulo da Víuva
▪ Izabel, prima de Maria
▪ Ana, a pitonisa
▪ Sara, que acolhe Maria no Egito
▪ Veronica (Berenice)
▪ Emmanuel através de Chico Xavier: Alcione

(Renúncia),  Abigail (Paulo e Estevão), Livia  
Lentulus, ( Há 2000 Anos) quantas escravas, 
servas e mulheres anonimas.

http://blogs.diariodonordeste.com.br/egidio/evangelho-de-
hoje-lc-81-3-3/



O que essas maravilhosas mulheres nos deixaram…

▪ Definiram o cristianismo, estiveram com Ele nas 
pregações e não o abandonaram no calvário. 

▪ Da concepção à crucificação, enquanto homens 
traíam ou fingiam não conhecer o Messias, elas 
não se acovardaram diante das dificuldades. 

▪ Maria de Nazaré exemplo de resignação e 
submissão `a vontade de Deus.

▪ Maria de Magdala do amor mundano ao amor 
divino. 

▪ Mulher Adúltera: exemplo de tolerância, 
entendimento, do não condenar. Exercício do 
amor diante das falhas dos outros.

▪ Mulher Hemorroíssa, a dama da  fé, persistência 
e esperança.

▪ Mulher Samaritana exemplo de inclusão, 
aceitação.

https://wildadarzan.blogspot.com/p/blog-page_3.html
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Palestras – Youtube

Harldo Dutra
Jorge Elarrat
US Spiritist Federation

Gênese, cap. 15, item 10, 11

Evangelhos



A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis mas te 
investirá na força devida para suportá-las.  Emmanuel

Muita paz! 
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