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Oração de Santa Maria Madalena
(rezaremos todos os dias):

 
Santa Maria Madalena, companheira da

Cruz de Cristo e testemunha da sua
ressurreição, nos aproxime da Cruz da
nossa libertação, para que alcancemos a

vida eterna em uma profunda consagração.



P A R A  B E M  R E Z A R :

Rezaremos e nos aprofundaremos durante nove
dias seguidos na vida de Santa Maria Madalena,
e o caminho de libertação que Jesus realizou em
sua vida. 

Essa novena, é uma grande novena de libertação
e consagração a Jesus. 

Para bem viver, faça alguns exercícios práticos:

Escolha um horário que você rezará todos os
dias. Isso te ajudará manter a constância até o
final!

Reze com uma imagem de Santa Maria
Madalena, se você não tiver, pegue uma
imagem na internet e imprima!

Faça as suas anotações das reflexões de cada
dia em um caderno.



O F E R E C I M E N T O

Quero oferecer essa novena primeiramente a
Deus, em louvor por todo o caminho que tem

me guiado até aqui. 
 

Oferecer ela pela minha filha, Madalena, que
nascerá em agosto, pedindo de maneira especial

pelo parto e pela santidade de toda sua vida.
Que assim, como sua santa onomástica, ela

cresça cada dia mais em uma amizade íntima
com Jesus. 



T E S T E M U N H O

Quando estava escrevendo esse e-book
percebi dentro dos escritos da novena, que foi

quando eu escrevia os primeiros dias dessa
novena que eu engravidei da minha filha, que

inclusive se chama Madalena. 

Com certeza, ela já é fruto também dessa
experiência. 



P R I M E I R O  D I A

Maria Madalena de escrava do pecado se tornou livre.
Nesse dia, meditaremos da força para a libertação desses 7
demônios que a assolavam e verificarmos em nós mesmos,
qual é o demônio que tem nos assolado. 



OraçãoOração
Pai Eterno, que me chamastes pelo nome e me
criastes. chama-me mais uma vez e reaviva
minha filiação divina mais uma vez.

Jesus Cristo, fonte de libertação, liberta-me dos
demônios que hoje comigo convivem, os afaste
da minha vida para que eu possa estar em sua
companhia.

Ó Divino Espírito Santo, derrame em nossa
consciência a gravidade dos pecados cometidos e
aqueles que mais dominam a minha alma nesse
momento. 
Me dê a consciência deles, e dos pecados há
muito tempo escondidos.
Espírito Santo, coloque força em minha alma
para ir até a libertação. 

Oração de Santa Maria Madalena
(rezaremos todos os dias):

Santa Maria Madalena, companheira da Cruz
de Cristo e testemunha da sua ressurreição, nos
aproxime da Cruz da nossa libertação, para que
alcancemos a vida eterna em uma profunda
consagração.



MeditaçãoMeditação
Quais são os pecados cometidos e que
dominam sua alma nesse momento?

1.

É necessário nomear esses pecados, para assim,
caminhar rumo à libertação deles. Confessando-
os, pedindo ajuda para seu diretor espiritual ou
formador, estudando sobre esse pecado e como
vencê-lo. 

Você precisa dar nome aos pecados que esttão
em sua vida nesse momento. 

Para te ajudar no conhecimento dos
pecados, indicamos a leitura do E-book
"A Conquista da Liberdade" que trata

sobre os 7 pecados capitais. 

ACESSE AQUI

https://blog.cristolibertador.com/2018/wp-content/uploads/2020/05/Ebook-a-conquista-da-liberdade.pdf


S E G U N D O  D I A

Constrangimento e coragem. Coragem de ter que ir aos
pés de Jesus e chorar mais uma vez. Constrangimento, nós
sabemos que não é a primeira vez que aqui estamos, e eu
preciso mais uma vez olhar em Seus olhos, que aos seus
encontrarem com os meus, adentram minha alma.
Estremecem o meu ser!



OraçãoOração
Pai Eterno, afasta de mim o medo do Pai
Severo. Afasta de mim a vergonha de me
encontrar agora com Seu olhar e do seu amado
filho.

Jesus Cristo, o olhar misericordioso do Pai, me
olhe e me acolhe novamente com seu olhar. 
Me olha e me ama, me olha e cuida do que
precisa ser cuidado. 
Me olha e revela em mim o que ainda está
escondido. 

Ó Divino Espírito Santo, direciona o meu
olhar para Aquele que sempre me olha. Me dê
profundeza no olhar, transcendência para o
encontrar. 
Espírito Santo de Deus, que meu olhar não o
deixe, não se distraia, não fuja. 
Tire o medo do meu coração que faz com que
meu olhar desvie de sua atenção. 

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação

O que essa ministração fala ao seu
coração? 

1.

Agora, ao olhar para Jesus novamente, você
consegue lembrar de tudo que Deus já falou
para você? 
Profecias, experiências com Deus, orações
pessoais...

Quantas dessas coisas foram deixadas para trás?
Há quanto tempo? 

Para na reflexão desse dia, reze com essa
ministração:

Clique aqui

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p_Qv_q_-dSA&feature=emb_title


T E R C E I R O  D I A

Durante a nossa caminhada, muitas vezes parece que
estamos no zero novamente, mesmo já percorrido um
longo caminho. 
A questão não é termos voltado ao zero, é que diante de
tudo que já recebemos de Jesus, estamos ainda retribuindo
de maneira miserável. Precisa de mais, e esse caminho é
para doarmos mais a nossa vida!



OraçãoOração
Pai Eterno, proteja-me no caminho, que eu
ande nesses novos propósitos, nova vida, nova
companhia.

Jesus Cristo, tu escolheu caminhar do céu para
nos reencontrar, direciona meu caminhar para a
Tua vontade cumprir e eu ser Aquilo que te
dizes que eu sou.

Ó Divino Espírito Santo, me ajude a levantar
e agora caminhar. Ainda que não sejam passos
perfeitos e firmes propósitos sem tanta firmeza,
ajudai-me a começar. Ou, até mesmo,
recomeçar.

Espírito Santo, tira toda paralisia da minha vida
e vocação, que eu não desista de caminhar, e
quantas vezes for necessário recomeçar.

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação
A decepção de não te amar como deveria

 
Como dói!

É parecido com o voltar para a vida velha. Sempre
quando falavam que Madalena voltou para vida velha,

pensava em ela ter voltado para uma vida de
prostituição. Mas isso nunca me convenceu

totalmente.
E se esse voltar foi o dia que ela percebeu, que após
tudo vivido contigo, o Senhor tê-la chamado pelo
nome, ter visto milagres e prodígios, momentos

particulares e íntimos contigo. Depois de tudo isso,
ainda ela não te amava como deveria?

 
Como cair de novo. Uma sensação de estar no 0.

E eu responderia para Madalena “mas você não tá no
0, já há amor autêntico por Jesus aí, já há um caminho

percorrido.”
Essa seria a resposta para mim. Eu te entendo, não é

que o amor está no 0, é que comparado a tudo que já
foi vivido, recebido, agraciada, é muito superior aos

tempos ao que já fora recebido no início, dá essa
sensação.

 



Nesse momento, precisa da força da comunidade.Pedro
que chama, que dá choque de realidade. Maria que
impulsiona com seu sim constante, João que em sua

memória convertida em escritos nos lembra da
manifestação do amor de Deus por nós. Cada membro da

comunidade vai nos lembrando algo e reavivando.

Me sinto assim como Madalena. Uma pecadora caída em
seu pequeno amor. Agora, faz sentido o porque, no

momento considerado a “sua volta”, Jesus faz questão de
em seu ato público dizer: Ela demonstrou tanto amor!

Aqui está a chave de sua vida, de sua vocação e de sua
conversão. Demonstrar tanto amor

Esse demonstrar tanto amor, é o que testemunha “onde
abundou o pecado, superabundou a graça”

Querida Madalena, me dê a força de recomeçar no amor a
Jesus Cristo. De diante de tudo que já passamos, ver que
ainda é tão pequeno o meu amor, que preciso dar mais.

Preciso ser esse vaso quebrado aos seus pés!

Querida irmã, me ajude e me leve por esse caminho que
você percorreu, me mostre como ele é. Ajude-me  na
permanência de escolher a vida toda a melhor parte!



Querido e amado Jesus, perdoa a minha falta
de amor! Meu tão pequeno e pobre amor, se

eu pudesse te pedir uma única e exclusiva
graça no dia de hoje, seria: te amar mais e

melhor! Todos os dias de minha vida.

Qual é o seu recomeço hoje? O que
precisa de mais constância? O que você
precisa fazer para demonstrar tanto amor
hoje para Jeus?

1.



Q U A R T O  D I A

Há momentos que preciso deitar no colo Daquela que é
cheia de graça, e ali encontrar desejo e avivamento
novamente, 
Somente no colo daquela que é cheia de graça, me
formarei em agraciada. Preciso encontrar graça diante de
Ti e por Ti, minha mãe!



OraçãoOração
Ó mãe, esposa do Espírito Santo, o Espírito
Santo se atraiu por ti, deixa eu reclinar hoje em
seu colo para que eu tenha o mesmo cheiro que
em ti está e foi atração para os céus. 

Ó mãe, geradora do meu libertador, quanta
grça encontramos diante de ti, me deixa reclinar
em seu peito e me acolha em seu colo, para
receber essas graças que me esqueci e não sei
mais onde encontrar. 
Ainda em teu colo, fortaleça a graça do meu
batismo, carisma, matrimônio e de cada dom
particular confiado a mim. 

Mãe, me acollhe em seu colo cheio de graça e
confirme mais uma vez a graça de Deus em
minha vida, reavivando seu chamado, que me
chama de "agraciada". 

Cheia de graça, me acolha em suas graças!

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação
Maria Santíssima é a escola da Igreja. A primeira

formadora pessoal de Santa Maria Madalena. 
Com certeza, foi com ela que Madalena aprendeu a

ser mulher, filha, discípula, apóstola. Aprendeu a
servir a Deus e com isso, permaneceu até o final!

 
Os  frutos de feminilidade restituídos em Maria

Madalena são por conta da Virgem Maria. 
 

A cena dela no filme da Paixão de Cristo se
reclinando no peito de Maria Santíssima, e ali

encontrando consolo em um momento tão difícil. 
Essa cena representa para mim o relacionamento de

Maria Madalena com a Virgem. 
 

Muitas vezes só queremos esse colo para reclinar.
Hoje, esse colo quer nos acolher. Reze com Maria e

deite-se em Maria.
 
 



Q U I N T O  D I A

Maria Madalena ofertou para Jesus. Judas ofertou Jesus.
Judas ofertou Jesus apenas por 10% da oferta de Maria
Madalena. Ele foi um dos que testemunharam a unção
com o nardo mais puro, e se escandalizou com o ato de
Maria. No final, só um desses demonstrou muito amor
com sua oferta. 
E como será a minha atitude diante disso?



OraçãoOração
Pai Eterno, a sua oferta foi seu próprio filho na
Cruz, que esse caminho também me leve a
honrar essa entrega com a doação de toda minha
vida. 

Jesus Cristo, perdoe as minhas demoras e
reservas que muitas vezes guardo como
segurança. Eu quero depositar tudo aos seus pés,
pois só Tu és a verdadeira segurança da minha
vida. 

Ó Divino Espírito Santo, eu desejo assim
como Maria Madalena, ofertar toda minha vida
aos pés de Jesus. Me ajude tirar todos os apegos
do meu coração, que me distanciam da
radicalidade da doação a Deus. 

Espírito Santo, nada é mais valioso do que o
Cristo, traga ao meu coração essa convicção que
impulsionou o derramar de Maria.

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação
Leia esse dois textos:

https://blog.cristolibertador.com/alabastro-o-deposito-da-vida/

https://blog.cristolibertador.com/alabastro-a-oportunidade-de-judas/

https://blog.cristolibertador.com/alabastro-o-deposito-da-vida/
https://blog.cristolibertador.com/alabastro-a-oportunidade-de-judas/


S E X T O  D I A

Diante da noite escura, o que fazer? 
Maria Madalena escolheu a esperança. Ainda não tinha
amanhecido quando ela foi até o sepulcro de Jesus e ali
encontrou o objeto de toda sua esperança. 
Ele a honrou! Ele a formou. 



OraçãoOração
Pai Eterno, que sempre espera o filho voltar na
porta do lar. Que me esperou e me chamou. 
Me coloque na porta, junto com a Sua presença,
para esperar junto contigo e desejar que ainda
não chegaram. 

Jesus Cristo, fonte e objeto de nossa esperança,
chama-nos e conduza-nos para que possamos ser
guiados e formados por ti nessa espera virtuosa.

Ó Divino Espírito Santo, que nossos olhos
alcancem os horizontes da esperança e que
testemunhem ao mundo o grande amor nessa
espera. Que almeje te encontrar em todos e
tudo. 

Espírito Santo, faça com que meu apostolado
seja um apostolado de esperança e nos leve a
viver a vontade Deus. 

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação
"Esperar contra toda esperança" 

Rm 4, 18
 

Muitos de nós começamos a nossa caminhada sendo
improváveis. Maria Madalena era uma improvável e

se tornou uma grande santa. 
Esperar em sua conversão, por um tempo, foi

esperar contra toda esperança. 
 

Mas, logo depois de sua conversão, ela também
realiza esse exercício. 

Eu preciso testemunhar com minha vida, através do
meu apostolado, onde está minha esperança? 

Quais são as causas impossíveis que ainda tenho?
Qual o testemunho da minha vida que preciso dar? 

 
Talvez, o seu testemunho de vida, seja o avivar de

esperança para outros. 
Sair de madrugada e ir até o túmulo foi sinal de
esperança depois para Pedro, João e os apóstolos,

quando recebem Maria de volta com a maior notícia
de esperança, a ressureição. 

 
O que Deus precisa ressuscitar hoje em sua vida para

ser sinal de esperança nesse mundo?
 



S É T I M O  D I A

Santa Maria Madalena nos dá uma aula de liberdade e
submissão. Ela foi a primeira encontrar com Jesus
Ressuscitado, mas ao invés de querer reter para si, vai até
seus superiores, Pedro e João, e os avisa. 
Quando ela volta com Pedro ao túmulo, ele entra primeiro,
pois cabe a ele o primado e a ela a submissão. 



OraçãoOração
Pai Eterno, o sustento de minha vocação, sendo
submissa a Ti, seja mais do meu sustento.

Jesus Cristo, que foi submisso ao Pai até sua
consumação. Faça com que encontre a submissão
cada vez mais em minha consagração. 

Ó Divino Espírito Santo, pessoa independente e
ao mesmo tempo movimento de amor submisso ao
Pai e ao Filho. 
Derrama em mim o Espirito da submissão A
Verdade, para que me leve a liberdade. Assim como
Tu és livre!

Espírito Santo, me faça inteiramente submissa, e
assim completamente livre.

Santa Maria Madalena, que aprendeu em sua vida
a ser submissa e livre, não mais dos prazeres da carne,
mas da Palavra viva, a Vida encarnada. 
Interceda pra que eu me liberte da submissão dos
prazeres terrenos e encontro a liberdade na
submissão a minha consagração. 

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação
Maria Madalena em seu seguimento a Jesus Cristo

aprendeu a verdadeira liberdade do seguimento que
vem da hierarquia e submissão. 

 
Há algumas frentes de pensamentos que dirão que
Maria Madalena deveria ter assumido a cátedra por
ter visto Jesus Ressuscitado primeiro e permanecido

com Ele até o final, e não Pedro. Porém, a eleição do
primado não está ligada somente a uma disputa. 

No relato da aparição de Jesus no jardim, ela
testemunha exatamente o contrário a isso. 

 
Ela foi a primeira ver o Ressuscitado, mas volta para

chamar aquele que tinha o primado, Pedro. 
Pedro quando volta ao sepulcro, entra e ela nem

entra junto com ele. Que liberdade! 
 

Por que Maria fez isso? E fazia com o coração cheio
de alegria. 

 
Porque ela confiava em Deus e em seus irmãos. 

Porque ela sabia seu lugar, não precisava desejar o
lugar dos homens ou de outros. Ela sabia da sua

importância, do seu valor, dito pelo próprio Cristo.
 



MeditaçãoMeditação
Se ainda nos falta submissão, com certeza é porque

nos falta confiança. 
 

Então, a primeira reflexão de hoje é: EM QUEM
VOCÊ PRECISA RESTAURAR A

CONFIANÇA HOJE?
POR QUE ELA FOI FERIDA?

 
EM QUEM VOCÊ PRECISA CONFIAR HOJE

E SE SUBMETER? 



O I T A V O  D I A

"De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma; busquei-o, e
não o achei.
Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a
quem ama a minha alma; busquei-o, e não o achei. Acharam-me os guardas, que
rondavam pela cidade, eu lhes perguntei: Vistes aquele a quem ama a minha alma?
Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma;
agarrei-me a ele, e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara
daquela que me gerou."

Canticos 3, 1 - 4



OraçãoOração
Pai Eterno, obrigada por ter nos desejado tanto, a
ponto de por meio desse desejo, surgir toda a criação
e o mistério da redenção. Que o meu desejo se
encontre com o Seu, e me leve a eternidade para
desfrutarmos no lugar da realização de todos os
desejos, o céu. 

Jesus Cristo, o desejado das nações, tu és o desejo
mais profundo de minha alma. Tudo que eu busquei
foi na esperança de te encontrar. Perdoe que me
enganei e fiquei com fagulhas de sua presença, te
deixando de lado. 

Ó Divino Espírito Santo, tu que és o movimento
de amoro entre o Pai e o Filho, movimenta em mim
esse amor, impulsionando o desejo de estar com o
Cristo, assim como Maria Madalena foi
impulsionada. 

Espírito Santo, purifique todos os meus desejos e os
use como potência para o seguimento de Jesus,
direcione todos eles para o Evangelho. 

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação
De noite te busquei, de dia te encontrei 

No primeiro momento, não reconheci. Mas só foi
dizer meu nome, que relembrei. 

 O desejo, que já me levou a tantos lugares longe de
Ti, 

Agora, me trouxeram aqui. 
 

O desejo, que esteve à todo tempo em meu coração,
deixou de ser um caminho de escravidão

Quando te encontrou, se transformou em impulso
para libertação.

 
O desejo só é ruim quando desordenado, 

Em ti, tudo foi ordenado
O alabastro aos seus pés comprovam que nada é
mais valioso do que o desejo de te fazer cada dia

mais Amado.
 

Não há apóstolo sem desejo, e foi por meio do
desejo, que te encontrei. 



N O N O  D I A

Um dos títulos de Maria Madalena com Jesus é dela ser sua
amiga íntima. 
Título esse que por muitas vezes lentou-se até desconfiança
sobre seu relacionamento com Jesus. 
A questão aqui é que através desse encontro de Jesus no jardim,
resgatamos a amizade perdida no jardim do Éden por meio de
Eva.



OraçãoOração
Pai Eterno, no jardim do Éden foi quebrada uma
aliança contigo, mas hoje, quero te encontrar
novamente em um novo jardim, com um novo sinal
da aliança que é o Cristo, e restaurar tudo que um
dia foi quebrado. 

Jesus Cristo, amigos são aqueles que desejam e
rejeitam as mesmas coisas. Eu quero desejar o que
Tu desejas, a cruz e a salvação. E rejeitar tudo que tu
rejeitas, o pecado e a perdição. Assim, quero ser sua
amiga íntima, confiando a ti TUDO sobre a minha
vida. 

Ó Divino Espírito Santo, eu desejo ser amiga de
Deus como no princípio, me ajude a resgatar a
pureza perdida pelo pecado original e assumir como
a prioridade maior em minha vida o relacionamento
com Deus. 

Espírito Santo, restitua verdadeiramente a minha
vida. Transformando-me de uma pecadora, a uma
amiga íntima de Jesus!

Oração de Santa Maria Madalena



MeditaçãoMeditação
Todo o caminho de Maria Madalena foi feito para
chegar até aqui, na amizade íntima com Deus. De

tal forma, tem que ser feito nosso caminho de
conversão também. 

 
A expulsão dos 7 demônios, o caminho de

libertação, a formação pela Virgem Maria, a entrega
do Alabastro, a submissão, o encontro com Jesus no

sepulcro, tudo fazia parte da construção ou
restituição dessa amizade com Deus. 

 
Um dia, já tivemos essa amizade, no Jardim do

Éden. E ela foi perdida por meio de Eva. Agora,
também em um jardim, ela é restabelecida por uma
outra mulher, que carregava em si as consequências

desse pecado, mas deixou a graça superar e
testemunhou para todos nós: "Onde abundou o

pecado, superabundou a graça" (Rm 5, 20)
 

Tudo foi para chegarmos até aqui. Inclusive, essa
novena. 

O objetivo é para que você encerre ela mais íntima
de Jesus do que iniciou, esse é o fruto da

espiritualidade de Santa Maria Madalena: gerar em
nós amizade íntima com Jesus Cristo. 



Por fim, deixo uma parte da meditação de Maria
Madalena que confirma todo o caminho que

percorremos até aqui. 
Agora, Deus deseja que você também o percorra ao
longo da vida, a exemplo de Santa Maria Madalena:

“Jesus apareceu a Maria Madalena porque ela é o
modelo dos penitentes. Ele quis aparecer a Maria
Madalena por cinco motivos: porque ela o amava

mais ardentemente; segundo, para mostrar que
morrera pelos pecadores; terceiro, porque as cortesãs

precederão os sábios no Reino dos Céus; quarto,
porque como a mulher anunciara a morte, também
devia anunciar a vida; quinto, para que onde havia
abundado a iniquidade, abundasse também a graça”

 
Jacopo de Varazze, Legenda Aurea



R O G A I  P O R  N Ó S

G I O V A N A  B E L I N I  L I M A


