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 Vista por muitos a prostituta ou a Santa esposa de Jesus, Apóstolo, enigmática. 

Mulher a frente de seu tempo, Seguidora de Cristo e mais que isso era uma das mulheres 

responsáveis pelo sustento alimentar de Jesus é seus seguidores 

Nas aulas da professora Lidice, que tão bem explica tudo que se falou dessa mulher 

através dos séculos. 

Ela diz: Maria Madalena aparece na arte em geral, seja no cinema, no teatro ou nas artes 

plásticas num variado imaginário do povo. Representado no século VI na imagem ela 

aparece aos pés de Jesus e em outras aparece abraçando a cabeça de Jesus. 

Uma observação: Maria Madalena foi citada 17 vezes na Bíblia e como mulher que se 

encantou com as palavras do Mestre abandonou a casa paterna para segui-lo. 

No livro dos Milagres você fica sabendo que ela não é a noiva de Cristo 

Observa-se que em algumas imagens ela aparece de roupa verde que é a vegetação 

vitória sobre a vida. As vezes aparece nas imagens com vestes  amarelo e mais tarde de 

marrom. A cor marrom representa a vida monástica o Simples. 

Seu verdadeiro nome era Maria de Magdala, pois nasceu em Magdala, uma vila de 

pescadores próximo ao mar. Essa vila ficava 10km de Carfanaum, onde Jesus viveu 

quando adulto. 

Ela presenciou vários milagres de Jesus, presenciou a Crucificação e segundo Marcos, o 

evangelista ela teria visto o corpo de Cristo sepultado e ela foi também a primeira 

mulher 

A encontrar a tumba aberta e foi também a primeira a ver a ressurreição. 

Conta- se que depois disso ela fugiu para França. Onde passou também a evangelizar. 

Seu verdadeiro nome era Maria de Magdala . Magdala era uma vila de pescadores. 

Na última aula professora Lidice apresenta Marcos Campos que esteve em Magdala 

presenciando as escavações da sensibilidade desse trabalho. É encontrado a Torre de 

Magda 

Também fala da sepultura de Jesus ser de José de Arimateia. 

Como já venho falando a muito tempo, como aluna só tenho a ganhar ...não sabia como 

abria uma bíblia e com as aulas da universidade  Lusófona  e a professora Lidice só tenho 

a agradecer por agregar tanto conhecimento. 


