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Mensagem do Culto – 14/Abril de 2013 

SERVINDO PELO AMOR 
(Jo 20.1-18). 

 
O centro da vida cristã e o segredo para você contemplar o propósito de Deus são 
apenas um: Amar o Senhor acima de todas as coisas.  
Você pode dizer que O ama? Aqueles que amam o Senhor manifestam alguns 
sinais.  
Eu gostaria de mostrar esses sinais na vida de Maria Madalena, pois, ela teve o 
privilégio de ser a primeira pessoa a testemunhar da ressurreição de Jesus.  
Foi a primeira a contemplar a glória do Filho de Deus ressurreto.  
João não teve o privilégio de ser o primeiro, ainda que fosse o discípulo a quem 
Jesus amava. Pedro também não teve, ainda que fosse o líder, o mais ousado e o 
que recebeu as maiores incumbências. Mas, Maria teve.  
Ela nos desvenda o segredo do porque alguns sempre recebem de Deus primeiro. 
Os vencedores são as primícias e os primeiros. Maria nos mostra o segredo dos 
vencedores.  
Deus não faz acepção de pessoas, mas as primeiras coisas, os primeiros lugares, 
a melhor parte, é guardada para aqueles que O amam. A melhor porção e o 
primeiro lugar são para aquele que ama.  
A fé nos garante a salvação, mas é o amor que nos coloca na posição de honra na 
mesa do Rei.  
A fé abre a porta do céu, mas é o amor que nos permite receber a coroa da vida.  
Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem amor Ele nem pode conhecê-lo, 
pois, Paulo diz que o Senhor conhece apenas aqueles que O amam (1 Co 8.2).  
Conhecê-lo nos garante a salvação, mas ser conhecido por Ele nos dá uma 
posição no Reino. Conhecer a Deus é uma questão de ouvir e crer, mas ser 
conhecido por Ele depende de nós O amarmos.  
Você quer ver a melhor parte, o melhor de Deus, como Maria Madalena teve? 
Então você precisa amar o Senhor. No texto de João 20, há alguns princípios vitais 
para o nosso relacionamento com Deus.  
Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele apareceu para muitas pessoas, mas 
Maria Madalena foi a primeira.  
Isso é um principio espiritual, a melhor parte, o primeiro, isso é uma posição de 
extrema honra.  
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É evidente que o Senhor queria aparecer para Pedro, ele ia ser o líder da igreja. É 
claro que Senhor queria aparecer para João, pois ele era aquele que recostara no 
peito, João era o discípulo que o Senhor amava mais. O Senhor também queria 
aparecer para Tomé e dizer para ele: "Tomé, ponha seus dedos aqui nos meus 
cravos, toque aqui do meu lado e seja crente, não seja incrédulo". Mas Tomé não 
foi o primeiro. Ele não teve essa honra, na verdade, ele foi um dos últimos porque 
os incrédulos ficam no fim da fila, mas primeiro ele apareceu para Maria Madalena.  
Eu quero estar no começo da fila para receber as bênçãos de Deus, eu quero 
estar na frente naquilo que Deus está fazendo.  
 
1. AQUELE QUE AMA É O ULTIMO A PARTIR E O PRIMEIRO A CHEGAR  
Em outras palavras, aquele que ama tem um nível de comprometimento totalmente 
diferente dos demais.  
Maria Madalena foi a última a deixar o calvário segundo os evangelhos. Quando 
estavam crucificando Jesus, os discípulos se acordavam, fugiram e se 
esconderam, mas ela, juntamente com outras mulheres, estava lá, ao pé da cruz. 
Sua atitude era radical. Se tivessem que morrer, morreriam junto com o Senhor. 
Elas, em momento algum, O deixariam.  
O Senhor não rejeitou a Pedro, antes o chamou de volta. Deus também não 
rejeitou a Tomé, antes disse - lhe: "Não seja incrédulo". Mesmo aqueles que O 
abandonaram, Ele não rejeitou. Mas, os que ficaram tiveram maior privilégio. Maria 
ficou até o fim e, na manhã da ressurreição, ela foi a primeira a chegar.  
Mas quem é Maria Madalena? Sua cidade, Magdala, ninguém nem sabe onde 
ficava. João é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, mas Maria 
Madalena é aquela de quem Jesus expulsou sete demônios. Essa é a forma como 
ficou conhecida. Uma mulher pecadora que fora possuída por demônios que veio 
de uma cidade perdida no mapa.  
Mas ela tinha uma característica, ela amou o Senhor Jesus. Ela não estava ao pé 
da cruz procurando uma bênção, ou esperando para ver algum sinal, ela estava lá 
simplesmente por causa dEle.  
Da primeira vez que João Batista viu a Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo" (Jo 1.29). Mas na segunda vez que ele viu a Jesus 
ele apenas disse: "Eis o Cordeiro de Deus" (Jo 1.36). Ele não havia esquecido o 
resto da frase. Isso apenas exemplifica a experiência do crente: No nosso primeiro 
encontro com o Senhor, nós pensamos em nós e nEle, mas no nosso segundo 
encontro nós pensamos apenas nEle.  
No batismo, nos unimos ao Senhor, mais na ceia nos lembramos dEle.  
No nosso primeiro encontro, nós nos tornamos salvos e crentes, mas no segundo, 
nos tornamos íntimos.  
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Já não e mais uma bênção que eu vou receber, mas é apenas o Cordeiro de Deus, 
fascinante, extraordinário e maravilhoso que conquistou a minha vida e o meu 
coração. Você pode dizer que ama esse Senhor?  
Se você ama, seja o último a ir embora e o primeiro a chegar. Quem ama tem 
pressa de ficar perto, de esticar o tempo para provar da eternidade em um 
momento de comunhão.  
Quem ama tem tal nível de compromisso que não precisa pressão ou insistência. 
Quem ama tem que ser freado, tem que ter limites, ser puxado do céu para o chão 
e ser ancorado para não mergulhar de vez na comunhão. Para ele, é preciso dizer: 
"Vai com calma, tenha cuidado irmão! Você esta jejuando demais". Qualquer 
pastor gostaria de dizer: "Você estão proibidos de jejuar mais de sete dias". Não 
seria maravilhoso?  
Não há nada mais chato do que ter que dizer: "Mas nem o café da manhã você 
consegue deixar por um dia irmão?". Ou ainda: "Nem uma hora você consegue 
orar comigo?".  
A medida do seu amor é a exata medida do seu compromisso. Quem ama se 
compromete. Você pode dizer que ama o Senhor? Maria podia dizer isso.  
Muitos percebem a preciosidade da obra do Senhor, eles percebem o quão 
tremendo é ser perdoado, lavado, curado, e liberto. Maria havia experimentado 
tudo isso. Mas, ela percebeu a preciosidade do próprio Senhor, e é isso o que faz 
de Maria Madalena alguém especial, é o seu interesse e o seu amor pelo próprio 
Senhor.  
 
2. AQUELE QUE AMA NÃO TEM PARA ONDE IR  
Pedro e João voltaram outra vez para casa, mas Maria Madalena não conseguia 
deixar o túmulo. Talvez ela tenha pensado: "Uma vez que o Senhor esta morto, 
talvez eu possa pelo menos contemplar o seu rosto uma ultima vez". Mas que 
surpresa perceber que o corpo havia desaparecido.  
A primeira coisa que ela fez foi comunicar a Pedro e João. Eles então correram 
para lá. É uma cena interessante, pois a Bíblia diz que os dois saíram correndo, 
Pedro saiu na frente, mas chegou João primeiro. O Senhor não se revela primeiro 
para aquele que correu mais, o Senhor, se revelou primeiro para aquele que amou 
mais. Maria, porem, não precisou correr, ela estava lá muito antes deles.  
Depois que Pedro e João chegaram e viram um túmulo vazio, eles simplesmente 
voltaram para casa. Eles ainda tinham um lugar para chamar de casa. Mas Maria 
permaneceu na entrada do túmulo chorando. Ela não tinha um lugar para ir.  
Aquele que ama não tem para onde ir. Talvez ela pensasse: "Vocês podem ir, 
porque não sentem a falta de Sua presença, vocês podem ir para suas casas,  
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porque vocês não sentem falta dEle, mas eu sinto falta, há um vazio dentro de 
mim". Sem o Senhor tudo estava acabado. Ela podia apenas chorar.  
Por que essa mulher chora tanto? Porque ama.  
Quem ama é diferente. Aquele que ama o Senhor não passa despercebido. Há 
aqueles que querem voltar logo para suas rotinas, para suas casas, e se envolver 
rapidamente com o seu dia-a-dia. Outros, porém, não conseguem se desprender. 
Esses são os que experimentam primeiro o que o Senhor tem para dar. A melhor 
parte, o primeiro prato, o primeiro pedaço, esse o Senhor dará àquele que O amou 
mais.  
Os discípulos do Senhor podem partir. Aqueles que possuem um profundo 
conhecimento do Senhor também. João, o discípulo amado, pode partir. Pedro, o 
corajoso, também. Mas Maria aquela que foi liberta de sete demônios, foi cativada 
pelo Senhor. Ela não pode partir: "Para onde irei se me tiraram o meu Senhor?". 
Ela não tem para onde partir, ela podia apenas chorar.  
 
3. NADA PODE CATIVAR O CORAÇÃO DE ALGUEM APAIXONADO  
Maria estava sentada a beira do túmulo quando apareceu um anjo. Não era um 
anjo com a aparência familiar de homem. Baseado em Mateus (Mt 28.2-4), era um 
anjo que resplandecia e que, pela sua aparição, fez tremer a terra. Era um anjo 
glorioso. Os guardas que eram soldados fortes e treinados, tremeram apavorados 
e ficaram como se estivessem mortos.  
Mas Maria apenas chorava na porta do túmulo. Quando ela viu o anjo, não ficou 
petrificada, parece mesmo que ela ignorou o anjo dizendo: "Eu não estou 
interessada em anjo, eu quero saber onde colocaram o meu Senhor!".  
Já vi irmãos dizendo que gostaria de ver anjos. E eu fico pensando por que não 
querem ver Jesus.  
Outros almejam o dia em que conversarão com Pedro ou Paulo. Todavia, anjos e 
homens são como nada diante da sublimidade do Senhor.  
Todos precisamos ser como Maria, diante do anjo glorioso e espantoso. Ela só 
tinha coração para o Senhor. Aquele que ama está tão envolvido, tão 
comprometido em seu coração, que nada há que desvie a sua atenção.  
Há algo que o separa do Senhor? Há algo entre vocês dois que o impede de 
desfrutar dEle? Tenha coragem de pedi-lO: "Se tem algo entre mim e o Senhor, 
por favor, remova". Essa não é uma oração fácil de fazer.  
Há certas orações que não se pode orar facilmente. Mas aquele que ama o Senhor 
acima de todas as coisas, faz orações que abalam o inferno: "Deus, eu não aceito 
nada entre mim e o Senhor, se o meu carro atrapalha a minha comunhão com o 
Senhor, remova-o de mim. Se o dinheiro esta embriagando meu coração, me 
distraindo do Senhor remova-o de mim".  
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4. NÃO HÁ DIFICULDADE GRANDE DEMAIS PARA AQUELE QUE AMA  
O verso 15 nos mostra que Maria estava disposta a carregar o corpo do Senhor. A 
Bíblia não menciona, mas podemos supor que Maria talvez não fosse muito forte e 
Jesus, por seu lado, como homem adulto, deveria pesar algo como 80Kg? 
Todavia, para ela, nada disso importava, ela queria saber onde o Senhor estava, 
não importava distancia, o que lhe interessava era o Senhor.  
Diante de um coração assim, Jesus não tem alternativa, a não ser se revelar e 
consolar seu coração sedento.  
Nada é considerado um fardo quando se ama, mas quantas pessoas acusam a 
igreja de cobrar demais, exigir demais. Se a cobrança vem de homens você está 
desobrigado, mas se é exigência da Palavra de Deus, então não pode existir 
exigência grande demais! Aquele que ama deseja fazer o máximo.  
 
5. O SENHOR CHAMA PELO NOME AQUELES QUE O AMAM  
Como o Senhor se revelou a Maria? Ele apenas a chamou pelo nome.  
Jesus já havia dito algumas palavras a ela não O havia reconhecido, mas quando 
Ele disse: "Maria", os olhos dela se abriram, talvez por Jesus ter dito como 
somente Ele tivesse dito antes.  
Você já ouviu a doce voz de Deus chamando por você na intimidade? Aqueles que 
ouvem a voz de Deus chamar pelo nome não conseguem ir a outro lugar.  
O Senhor o chama pelo seu nome e diz: "Eu conheço você, eu sei a sua estrutura, 
eu sei sua condição, o que você sonha, eu conheço os seus medos e as suas 
inseguranças, mas eu chamo você pelo nome!".  
Quantos hoje podem orar assim: "Eu chorei por casamento, casa, filhos e bens 
materiais e o Senhor já me deu, mas hoje eu estou aqui para chorar pelo Senhor. 
Se o Senhor não estiver na minha vida, ela será vazia!".  
Se você ainda não descobriu que tudo é vazio sem Ele, então o seu coração não é 
inteiramente para Ele.  
Mas quando você quer a presença dEle mais do que tudo, isso quer dizer que o 
seu coração foi conquistado e o Senhor pode chamá-lo pelo nome!  
Você sente o amor de Deus lhe banhando e inundando todos os dias? Eu quero 
desafiá-lo a experimentar isso. Tudo mais na vida da igreja é só um trabalho, só 
mais uma atividade, sem a percepção do Seu amor. Célula é bom, mas é só mais 
uma atividade, só uma coisa permanece: o seu relacionamento com Ele.  
A maneira como o Senhor se revela a nós é nos chamado pelo nome. Ao pastor 
chamar a ovelha, os olhos dela se abrem imediatamente. Se apenas  
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ouvirmos a sua voz nos chamando na intimidade do nosso quarto, nos sentiremos 
satisfeitos.  
Não se permita ser mais religioso com hora marcada com Deus, mas entre no 
santo dos santos continuamente, seja na rua, no carro, no trabalho, chame por Ele, 
invoque Seu nome, mantenha a sua conexão nEle e você vai desfrutar da Sua 
presença como orvalho sobre a sua cabeça  
6. AQUELES QUE O AMAM DESFRUTAM DE UM NOVO NÍVEL DE 
INTIMIDADE  
Nos versos dezessete Jesus pede a Maria que ela não O toque. Porque Jesus 
proibiu Maria de tocá-lO?  
Alguns dizem que era porque Maria poderia segurá-lO e detê-lO por causa da 
grande alegria em sentir a vê-lO. Ela estava tão tomada de alegria que poderia 
agarrar-se aos seus pés e tentar segurá-Lo dizendo: "Uma vez me tiraram de Ti, 
mas não vão levar-Te uma segunda vez".  
Outros dizem que Jesus, sendo as primícias, deveria ser o primeiro para o desfrute 
do Pai na glória.  
Creio que tudo isso está correto, mas creio em outra razão: Ele desejava ensinar 
algo novo a Maria. A intimidade agora seria no espírito e não pelo toque físico.  
Ora, ninguém subiu ao seu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho 
do Homem que está no céu. (Jo 3.13)  
Nunca um homem havia subido ao céu. Jesus foi o primeiro, mas depois dEle 
todos os que creem também subirão. Ele era unigênito, mas depois da 
ressurreição. Ele pôde dizer: "Vosso Pai". Agora Ele é o primogênito e nós, os 
muitos filho que serão conduzidos á gloria.  
Conclusão: Qual a porção que você quer? A que todos terão ou você quer a do 
maná escondido dentro da arca? Existe um maná que cai todos os dias, mas 
existe outro que está dentro da arca, por isso, Apocalipse diz que o vencedor 
comerá do maná escondido. Esse maná escondido está reservado para aquele 
que o ama mais!  
Você pode dizer isso a Ele? Nestes dias o Senhor o livrara de toda religião 
humana e vai leva-lo a um relacionamento de amor com Ele.  
O maior segredo da revelação é um coração para Deus. Um coração para amá-lO e ser 

cheio de fome e sede de Sua presença. Se tivermos um coração como o de Maria 

Madalena poderemos experimentar a revelação que ela teve antes de todos os outros. 


