
 

 

 
Entregando o nosso melhor para Deus! 

                                                                             
Hoje vamos falar sobre vivermos uma 

vida de total entrega ao Senhor Jesus! Sobre 

entregar a Ele o nosso melhor! Para isso, vamos 

juntos ler uma passagem bíblica interessante em 

Marcos 14.3:  

“Estando Jesus em Betânia, reclinado à 

mesa na casa de um homem conhecido como 

Simão, o leproso, aproximou-se dele certa 

mulher com um frasco de alabastro contendo um 

perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela 

quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a 

cabeça de Jesus”.  

No texto bíblico, podemos aprender 

algumas características e lições importante para 

vivermos apaixonados por Jesus.  

 

Lição nº 1 – Entendermos que não é 

sobre nós mesmos!  

Observamos, inicialmente, que a mulher 

do texto se colocou ali numa posição de 

humilhação, se rebaixando.  

Porém, ela entendia que não tinha a ver 

com ela e sim com Jesus, ela entendia que estava 

no lugar mais alto que um ser humano pode 

chegar. Aos pés de Jesus.  

É importante entendermos que atualmente 

vivemos em uma geração cheia de vaidades e que 

busca satisfazer o próprio ego, custe o que custar.  

E, com isso, em muitos casos, vemos que 

realmente as pessoas buscam muito a felicidade, 

mas em contrapartida o resultado que 

encontramos é uma geração ansiosa e depressiva.  

O que ocorre é que muitos de nós vive 

buscando suprir nossas carências e angustias fora 

de Jesus, pensando “quando eu namorar, as 

coisas vão ser diferentes, quando eu casar... 

quando eu ganhar tantos reais, a vida está 

resolvida”.  

Assim, muitos de nós correm atrás do 

próprio ego, em círculos, e não encontram plena 

satisfação porque, sem Deus, é impossível o 

homem encontrar satisfação para a alma.  

Precisamos compreender que ao vivermos 

totalmente para Jesus, o que era sem sentido 

passará a ter sentido.  

 

Lição nº 2 – Entendermos que é tudo 

sobre Jesus!  

Precisamos ter o nosso foco no alvo 

correto. Veja que a mulher citada no texto 

entendia que era tudo sobre Jesus e ela entendia 

quem era Jesus.  

Quanto ao texto bíblico, teologicamente, 

há uma certa discussão sobre quem seria essa 

mulher. Para alguns, Maria Madalena. Para 

outros, Maria irmã de Marta. Mas, seja qual das 

duas for, elas sabiam quem era Jesus.  

 

Lição nº 3 – Precisamos conhecer a 

Jesus! Você realmente conhece a Jesus? Esta 

pergunta é para gerar em nós uma reflexão, pois 

a grande verdade é que para abrir mão de nós 

mesmos, tomar a sua cruz e seguir a Ele, 

precisamos conhecê-lo. Lembre-se que de longe 

ou apenas no meio da multidão, talvez você não 

o conheça realmente. Nós precisamos conhecer 

Jesus em intimidade. A sequência do texto 

bíblico diz que aquela mulher fez o que pôde 

(versículo 8).  

 

Lição nº 4 – Devemos entregar o nosso 

melhor!  

Pergunte a você mesmo: Eu tenho feito o 

meu melhor ou tudo que eu poderia fazer para 

Jesus? Aquela mulher nos ensinou uma grande 

lição! Ela deu tudo, quebrando o vaso para não 

sobrar uma gota e ainda fez um grande sacrifício. 

Vamos nos perguntar nesta reunião:  

Somos apaixonados por Jesus?  

Quem está no centro de nossas vidas?  

O que tem definido o nosso dia a dia?  

 

Conclusão:  

A grande e perigosa afirmação de verdade 

é que muitos de nós, às vezes, ficamos tão 

focados em nós mesmos (nos nossos sonhos, nas 

nossas vontades e desejos) que nos esquecemos 

que, na verdade tudo é sobre Jesus e que fora 

dEle nada faz sentido.  

O convite de Deus para nós hoje é que a 

gente sonde o nosso coração e avaliemos sobre 

quem tem sido o protagonista das nossas vidas. 

Quem tem sido o comandante da nossa história.  

Precisamos fazer um compromisso de 

servir da melhor forma e de entregar a nossa 

melhor adoração ao Senhor Jesus!  

Vamos dar o nosso melhor! Tudo o que 

somos e tudo o que temos pertence ao nosso 

Deus! 

“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, 

como para o Senhor, e não para os homens [...]” 

Colossenses 3:23
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