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LUZ, CÂMERA E AÇÃO   

   Mc 14:3-9 
“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.” Marcos 14:3 

 
Introdução 
Vou lhe mostrar um roteiro, 
enquanto isso imagine a cena de 
um filme baseado em fatos reais e 
que você também seja um ator.  

 
Jesus vem de uma caminhada de 
muito trabalho a fim de 
estabelecer seu ministério terreno. 
Muitas curas, milagres, 

transformação, libertação, 
ensinamentos, enfim, era clara a 
manifestação dos seus “super-
poderes”. Nesse contexto, 

multidões de pessoas o cercavam, 
queriam estar junto dele, tocá-lo, 
beijá-lo e abraça-lo, posso ouvir 
os gritos eufóricos das pessoas 

desesperadas por Ele. Junto a 
essas pessoas eufóricas estavam 
os “seguranças” (discípulos). 
Agora, Jesus está na casa de uma 

pessoa para um jantar e a 
multidão está alvoroçada do lado 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

de fora. De repente uma mulher 
(figurante) rompe as barreiras, 

derruba o protocolo, invade 
aquele local, quebra um vidro de 
um perfume caríssimo (era um 
perfume usado para presentear 

reis) e entra para a história 
principal (vers. 9). 
 

Não sei sobre você, mas ao 
imaginar e viver essa história 
cheguei a ficar ofegante! 
 

A história a qual ilustramos trás 

ensinamentos riquíssimos para 

nossas vidas, ao final veremos 

quatro deles bem sintetizados e de 

forma bem prática. Mas antes, 

preciso que você entenda o 

significado da ação desta mulher. 

Vamos a duas observações 

simples: 

 

1ª – DERRAMA SOBRE A 

CABEÇA (Mc 12:3) 

Derramar o perfume sobre a 

cabeça de Jesus, no contexto 

histórico fala de honra. Mas não 

podemos esquecer que não era 

um simples perfume. Isso mesmo, 

aquela mulher nem tinha      

tantas posses, mas resolveu   

honrar   ao Senhor,   que  ela    

considerava   ser    o    Rei,    com    

aquilo que ela  tinha de     melhor. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

2ª – DERRAMA SOBRE OS 
PÉS (Jo 12:3) 
Derramar o perfume sobre os pés 
de Jesus, no contexto histórico 
fala de devoção. E a palavra 
devoção refere-se a adoração. 

Isso mesmo, aquela mulher 
expressou sua adoração ao Mestre 
da forma mais sublime, pura e 
profunda que ela podia. Ela o 

adorou com aquilo que ela tinha 
de melhor. 
 

Conclusão 
A ação dessa mulher surpreendeu 

e deixou assustado a muitos que 
ali estavam. Inclusive um dos 
discípulos (Jo 12:6) se 
manifestou duramente contrário a 

sua atitude. 
 

Porém duas pessoas não foram 
surpreendidas por sua ação: Jesus 
e ela própria. 
 

Sobre Jesus, nada o surpreende. 
Ele sabe de todas as coisas e 
havia realizado coisas 
maravilhosas para aquela mulher. 
 

Já no coração de Maria pairava 

uma gratidão profunda por tudo 
que o Mestre havia realizado em 
sua vida. Então ela se joga no 
oceano da graça e permite que a 

presença do Mestre inunde sua 
vida, seus desejos e seus sonhos. 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ela rasga seu coração e diante da 
Sua presença, tomada por um 
misto de sentimentos que 
envolvia alegria, paz e emoção, 

ela age e se torna protagonista 
desta história fantástica. 
 

Em relação a nós, precisamos 
entender em todos os momentos 

da nossa  vida  que  o  que  Jesus 
Cristo fez por nós foi tão 
grandioso quanto para aquela 
mulher. E se entendermos isso de 

verdade nosso coração vai encher 
de uma alegria tão grande que 
será impossível nos conter e 
faremos igual ou melhor. Assim, 

marcaremos nossa história de 
relacionamento com o Pai. 
 

Mas para marcar não basta falar, 
é necessário ação. Quatro 

ensinamentos práticos precisam 
ser aplicados a nossa vida, a 
exemplo daquela mulher: 
- Ela não se importou com quem 

estava ao seu redor; 
- Ela não olhou para o valor 
material com apego; 
- Ela não perdeu a oportunidade 
de adorar e servir; 

- Ela não perdeu a oportunidade 
de assumir diante da multidão a 
quem ela pertencia – Jesus. 
 

E você? 
 

Ev. Márcio Rezende 
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CONGREGAÇÕES 

Rua 01, 224, Nova Aurora III 
Pr. Edvan Borges (62) 98489-6848 
 

Av. Contorno Sul, 313, Muniz Falcão 
Pr. Roberto Carvalho (62) 98210-1063 
 

CULTOS | DOMINGOS E QUARTAS-FEIRAS | 20HS 

No último dia 05 de novembro a AD MISSÃO GOIANÉSIA inaugurou a sua 4ª 

congregação. Ao abrir esse trabalho a igreja atinge o objetivo de quatro congregações em 

dois anos. O Pr. Iranildes com muita responsabilidade projetou que nosso Ministério iria 

passar por um   processo   de   expansão   com abertura de novos templos a fim de alcançar 

de maneira mais prática as várias regiões da cidade. Com toda estrutura de fachadas, som, 

cadeiras e muito mais, tudo pronto para que o dirigente pudesse iniciar e desenvolver um 

trabalho de qualidade. O exemplo de como o trabalho está  dando  certo  é  que  a  primeira  

e  a segunda congregação, que estão sob a liderança do Pr. Edvan e Ev. Samuel, 

respectivamente, já iniciaram a construção de seus templos próprios. Sobre a inauguração 

da 4ª congregação o Pr. Iranildes e o Pb. Gilberto falaram a nossa reportagem e deixaram 

uma mensagem para nossos leitores. 

Rua 15 c/ 42, 190, Nova Fiica 
Pb. Gilberto Sampaio (62) 98468-6475 
 

Av. Brasil Oeste, 572, Covoá 
Ev. Samuel Oliveira (62) 98462-0401 
 

“É uma alegria imensa, pois é algo que o 
Senhor sonhou para nossas vidas. Deixei 

de sonhar os meus sonhos para sonhar os 
sonhos do Senhor. Nesse momento com 

muita alegria estamos aqui a frente desse 
trabalho. Com muito esforço e rompendo 

em fé alcançaremos muitas vidas para o 

Reino de Deus.” Pb. Gilberto Sampaio 

“É motivo de muita de muita alegria a 
inauguração dessa 4ª congregação da AD 

MISSÃO GOIANÉSIA. Nós vemos aqui 
Deus cumprindo uma promessa de 

multiplicação em nossas vidas. Só tenho 
a agradecer a Deus por tudo que está 

acontecendo na minha vida e no meu 

ministério.” Pr. Iranildes Cruz da Silva 
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