
 

 
Marcos 14: 3-9 diz assim: 

“E, estando ele em Betânia, assentado à 

mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma 

mulher, que trazia um vaso de alabastro, com 

ungüento de nardo puro, de muito preço, e 

quebrando o vaso, lho derramou sobre a cabeça. 

E alguns houve que em si mesmos se indignaram, 

e disseram: Para que se fez este desperdício de 

ungüento? Porque podia vender-se por mais de 

trezentos dinheiros, e dá-lo aos pobres. E 

bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-

a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. 

Porque sempre tendes os pobres convosco, e 

podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes; mas a 

mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia; 

antecipou-se a ungir o meu corpo para a 

sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as 

partes do mundo onde este evangelho for pregado, 

também o que ela fez será contado para sua 

memória.” 

Você já se imaginou dando um presente 

para Jesus? 

Se não, Maria já. O alabastro e o nardo 

oferecido por Maria a Jesus talvez tenha sido o 

presente mais caro que Jesus recebeu em todo o 

seu ministério. Alguns eruditos, com base no 

cálculo de Judas, que avaliou o presente em 300 

denários, chegam a calcular, a preço de hoje, em 

até 20 mil dólares, cerca de 75 mil reais. (Dólar em 

3,77.) 

Maria quebrou o gargalo do vaso e 

derramou completamente o balsamo sobre a 

cabeça de Jesus. Por isso disseram: Que 

desperdício! Assim, percebemos que o presente 

não apenas foi caro, mas que foi dado sem querer 

retorno. 

E partindo de quem e como Maria agiu 

diante de Jesus, encontramos dois tipos de 

pessoa: 

- Pessoa inquebrável: aquelas que jamais 

poderão ser utilizadas para alegrar a Deus, nunca 

desperdiçam suas emoções com nada. Nunca 

choram, nunca se alegram, nunca vibram. São 

vasos de alabastros que nunca foram quebrantados, 

logo nunca ofereceram nada a ninguém. 

- Pessoa quebrantável: Maria apresentou-

se para alegrar o coração de Jesus, não para 

arrancar algum benefício para sua própria vida. Só 

que antes de quebrar o vaso de alabastro, ela 

precisou quebrar a si mesma, oferecer a si mesma. 

Maria deu tudo o que tinha. Mas teria a sua 

recompensa. Daquele dia em diante, por todo 

mundo ficaria registrado o presente de uma mulher 

rejeitada pela sociedade. Você ofereceria a Deus, 

um presente desses? 

 

Conclusão: Os inquebráveis trazem à Deus 

as migalhas da sua dedicação, a migalha do seu 

tempo. E ainda querem que Deus lhes dê tudo do 

bom e do melhor. Vamos encher o altar do Senhor 

de vasos de Alabastros a serem quebrados. Vamos 

ungir os seus pés como o Nardo da nossa 

obediência e submissão. Pois Jesus é Digno pelo 

sacrifício por nós. (Ml 6:6; Sl. 51:10-12; Sl. 

116:12) 

 

Reflexão 

Costumeiramente as pessoas passavam e 

jogavam em um saco de pano alguns grãos de 

arroz, e com isso ele sobrevivia. Certo dia ele viu 

uma multidão que se aproximava e no meio dela o 

Príncipe daquele povo. Então pensou consigo 

mesmo: 

- “Que sorte a minha, ele é um homem rico, 

com certeza me dará uma boa soma em moedas.” 

Ao chegar até o mendigo, o Príncipe disse: 

- Darias tu a mim, o teu saco de arroz? 

Respondeu: 

-Majestade, mas é tudo que me resta, não 

posso fazer isso! 

O Príncipe gentilmente pediu novamente o 

saco de arroz. Muito contrariado o pobre homem 

meteu a mão do saco de arroz e tirou três grãos de 

arroz e os colocou na mão do Príncipe. 

Então o Príncipe pegou um saco cheio de 

moedas de ouro e tirou dali 3 moedas de ouro e as 

jogou no colo do mendigo. 

Caindo em si, o mendigo começou a 

exclamar: 

– Por quê? Por que não joguei todo o meu 

arroz em suas mãos! Mas era tarde.  

(livro: As riquezas da profundeza de Deus 

- Pastor Ernesto Luis De Brito.) 

 

 

             
           

 

                 

Que Presente você daria a JESUS? 

 

“Que darei eu ao SENHOR, por todos 

os benefícios que me tem feito?” 

Salmos 116:12 

Semana 25 à 31 de 

Março de 2019. 


