
Maria tinha uma linda amizade com Jesus. Ela tinha grande
reverência pelo Senhor e valorizava imensamente os Seus
ensinamentos.
 
Maria passou muito tempo aos pés do Senhor para ouvi-Lo e
aprender com Ele. Ela chorou aos Seus pés quando o seu irmão
morreu e, em uma outra ocasião, ela até ungiu os pés de Jesus.
 
Seis dias antes da última Páscoa que Jesus teve com os Seus
discípulos, Ele foi para Betânia. Durante o jantar, Lázaro
sentou-se à mesma mesa com Ele, enquanto Maria foi levada
a buscar cerca de meio litro de um perfume muito caro, feito
com nardo puro, para ungir os pés do Senhor. Depois de ungir
os Seus pés, ela então os enxugou com os seus cabelos
(João 12:3, João 11.2).

Maria levava uma valiosa lição de vida no seu coração. Ela
sabia como desfrutar e ter comunhão na Presença do Senhor.
 
O seu relacionamento com Deus é o relacionamento mais 
importante e especial que você pode ter. Decida dedicar tempo
para cultivar um relacionamento com Ele e desfrutar da Sua
presença. 

A História de Maria Aos Pés de Jesus

Maria era irmã de Marta e Lázaro e ela morava em uma cidade
na Judéia chamada Betânia, a menos de três quilômetros de 
Jerusalém (João 11:18).

Jesus era amigo íntimo de Maria, Marta e Lázaro. A Palavra de
Deus compartilha como Jesus os amava (João 11:5).

Quando a irmã de Maria chamada Marta recebeu Jesus em
sua casa, Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que
Ele tinha a dizer.

Um dia Lázaro adoeceu e, então, Marta e Maria enviaram uma
mensagem ao Senhor sobre esse assunto. Jesus sabia que Deus seria
glorificado através dessa situação. Então, Ele se preparou para ir
até eles dois dias mais tarde após o recebimento da notícia.
Infelizmente, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há
quatro dias.

No momento em que Jesus chegou, Marta saiu ao Seu encontro,
mas Maria ficou em casa.

Mais tarde, Marta chamou a sua irmã em secreto e disse-lhe que
o Mestre queria vê-la. Então, Maria correu para encontrar Jesus.
Maria caiu a seus pés e chorou. Jesus sentiu grande tristeza no
coração e também chorou, e pediu a Maria que O levasse até o
túmulo de Lázaro.

Foi lá que Ele pediu a Marta que removesse a grande pedra que
cobria a gruta onde Lázaro tinha sido sepultado. Quando Jesus
ressuscitou Lázaro dentre os mortos, muitos desses judeus que
estavam de luto com Maria entregaram as suas vidas radicalmente
a Jesus (João 11:45)!

Você pode ler mais sobre a história de Maria na Bíblia em Lucas 10:38-42
e João 11, 12.

A Mão de Deus na Vida de MariaA História de Maria

Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume
caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus

cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume.
- João 12:3 (NVI)

Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que
Jesus morreu por mim na cruz.
Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o
Senhor da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém.
(Para saber mais, leia Romanos 10:9,10)

Oração pela sua cura

Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, tu conheces a minha
história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. Recebo a
Tua cura para restaurar a minha alma. Em Nome de Jesus Cristo
eu Te agradeço. Amém. 
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