
4ª. Célula de Aliança  
  Jo.11:2 Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe 

enxugou os pés com os seus cabelos.  
Jo.12:1 2Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os 

mortos. 3 Deram-lhe, pois, ali, uma ceia; Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.  4 

Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, mui precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou 

com os seus cabelos; e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. 5 Mas Judas Iscariotes, um dos seus 

discípulos, o que estava para traí-lo, disse: 6 Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não 

se deu aos pobres? 7 Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres; mas porque era ladrão e, tendo a 

bolsa, tirava o que nela se lançava. 8 Jesus, entretanto, disse: Deixa-a! Que ela guarde isto para o dia em que 

me embalsamarem; porque os pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes.  

Na última semana falamos sobre a ressureição de Lázaro, mas hoje queremos falar sobre quem era sua irmã 

Maria. Queremos falar de algumas de suas características e porque ela alcançava o favor de Deus.   

Veja bem, a primeira fala a respeito de Maria em Jo.11:2 já revela uma de suas grandes características, que 

também está citadada no texto da semana passada (Jo 11: 32) e no texto base dessa semana: (Jo.12:18) Maria 

não se importava de se lançar aos pés de Jesus; esse é o primeiro ponto do que queremos falar hoje:   

1º Quebrantamento. Essa palavra vem do hebraico, da palavra: רבש shabar, que significa: quebrar, arrombar 

ou derrubar, destroçar, destruir, esmagar, extinguir. São palavras que tiram o valor de qualquer coisa. Ninguém 

que um brinquedo quebrado, um um membro do seu corpo quebrado, ninguém quer uma casa derrubada, etc. 

Uma pessoa que se coloca assim diante de Deus, quebrada, esmagada, se humilhando, reconhecendo que ela 

não tem valor nenhum, que não é digna de nada, essa pessoa vai tocar o coração de Deus. Em Salmos 51:17 está 

escrito que um espírito quebrantado é como sacrificio agradável a Deus.  

2º Maria ofereceu a Jesus algo muito precioso. Aquela vasilha de unguento poderia ser vendida por um valor 

equivalente a um ano de salário (trezentos denários). Muitas pessoas pessam em Deus apenas pensando no que 

Ele tem a oferecer, no que Ele pode fazer, como Ele pode nos abençoar, etc. Mas Maria também pensava no que 

ela poderia oferecer a Jesus. O que você pode oferecer a Jesus hoje? O que você tem de mais precioso para 

oferecer a Ele? Talvez seja o seu coração quebrantado, talvez seja a sua própria vida que você ainda não 

entregou a Ele totalmente, apesar de saber que ela é DELE por direito. Ofereça a Ele o seu melhor.  

3º Maria não se importou com que os outros pensariam a seu respeito. O texto diz que Maria enchugou os pés 

de Jesus com os próprios cabelos. Você pode imaginar a sena? Você não acha que é uma sena vergonhosa? Sim, 

é, mas só se não reconhecermos aos pés de quem ela estava. Se reconhecermos de quem eram aqueles pés, então 

veremos mais vergonha alguma para Maria, ao contrário, veremos grande honra para ela estar aos pés do Rei 

Jesus. Se você ainda acha vergonhoso estar prostrado aos pés de Jesus é porque você ainda não reconheceu a 

grandeza do Rei Jesus. Estar prostrado diante DELE é uma honra. Maria não se importou com as pessoas que a 

criticavam, ela fez por Jesus e até hoje Maria está sendo honrada aqui por nós.   

Então nessa noite o conselho da palavra para você é: Seja quebrantado, ofereça a Jesus o seu melhor e jamais se 

envergonhe de se lançar aos pés de Jesus. Assim alcançaremos o favor do Rei.   

Ministrante, conduza um tempo de oração, quebrantamento, entrega e adoração. Após dê oportunidade para 

testemunhos. Então fale do culto e do encontro com Deus.   
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