LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
8
Nos Evangelhos - Maria de Betânia (irmã de Marta e Lázaro)
LEITURA BÍBLICA: Mt 26:6-13; Mc 14:3-9; Jo 12:1-8
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
1Jo 3:18 Filhinhos, não amemos só com palavras ou com a língua, mas em ações e em veracidade.
1Jo 4:19 Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Mc 14:9 Em verdade vos digo: Onde for proclamado em todo o mundo o evangelho, será também
contado o que ela fez, para memória sua.
OBJETIVO: Ver que, tendo sido chamados por Deus, devemos aproveitar a oportunidade para amar
o Senhor e expressar nosso amor por Ele e pelos outros.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
1) Enfeite um “frasco de alabastro” de papel com glitter, lantejoulas, tecido, papel seda colorido ou
outros materiais.
2) Faça um coração e cole nele palavras ou figuras de coisas preciosas para nós que podemos dar ao
Senhor e ao Seu povo (tempo, dinheiro, coisas materiais etc).

PARA OS PROFESSORES – Fatos sobre o nardo e os frascos de alabastro: O nardo é uma das
mais preciosas especiarias mencionadas na Bíblia. Ele vem de uma pequena planta que produz
botões cor-de-rosa. Tem muitas hastes pontudas e felpudas que crescem de uma só raiz. Suas raízes e
hastes são secas e um óleo perfumado é então extraído. Os hebreus e os romanos usavam este
unguento aromático, entre outros fins, para o sepultamento de seus mortos. Às vezes o óleo era
misturado com outros óleos aromáticos e resinas, tornando-o assim mais comum e acessível. O nardo
genuíno, contudo, era puro, sem mistura e muito caro. Era importado das longínquas montanhas do
Himalaia na Índia, onde era cultivado, tornando-o assim ainda mais caro. O melhor unguento de
nardo era comumente importado em recipientes lacrados de alabastro. Um recipiente de alabastro era
na verdade um frasco de pescoço fino – um recipiente com uma forma cilíndrica no topo, que se
assemelhava a um botão de rosa. O alabastro usado para estes recipientes era de mármore
avermelhado, macio o bastante para ser esculpido e polido. Uma vez esculpidos e polidos tinham
uma aparência belíssima, e eram muito caros.
CONTEXTO: Quando o Senhor desceu a Jerusalém Ele não passou a noite lá; pernoitou em Betânia
(Mt 21:17). Embora Jerusalém fosse chamada “cidade de Deus” as pessoas não tinham espaço em
seu coração para o Senhor Jesus, pois O rejeitavam e não O queriam como seu Senhor. Mas em um
vilarejo ali perto, Betânia, o Senhor Jesus tinha alguns queridos discípulos que não somente O
recebiam, mas também O amavam muito. Foi em Betânia que o Senhor Jesus realizou o maior
milagre de Seu ministério: Ele ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria.

CONTEÚDO: O relato a seguir é sobre Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro; não deve ser
confundido com o relato sobre outra mulher, uma mulher pecadora, registrado em Lucas 7:36-50, a
qual trouxe um frasco de alabastro contendo unguento e ungiu os pés do Senhor. O relato com a
mulher pecadora aconteceu na casa de Simão, o fariseu, enquanto o relato sobre Maria de Betânia
ocorreu na casa de Simão, o leproso.
O Senhor Jesus estava outra vez em Betânia. Nesta noite, seis dias antes de Sua morte, eles fizeram
um jantar para Ele na casa de Simão, o leproso. Marta estava servindo e Lázaro estava reclinado à
mesa com o Senhor. Então Maria veio com um frasco de alabastro que continha uma libra de nardo
puro. Ela quebrou o lacre do frasco de alabastro e derramou o nardo precioso sobre a cabeça do
Senhor e também ungiu Seus pés. Então enxugou, com seus próprios cabelos, os pés Dele, e a casa
ficou cheia da fragrância do unguento.
Quando os discípulos viram o que Maria tinha feito, ficaram indignados e comentaram entre si, “Para
que se fez este desperdício de unguento? Pois esse unguento poderia ser vendido por mais de
trezentos denários, e dar-se aos pobres” (Mc 14:5). (Um denário era considerado um bom pagamento
por um dia de trabalho). Ficaram furiosos com ela (Mc 14:5).
Outros criticaram Maria, mas o Senhor Jesus a defendeu; Ele disse: “Deixai-a; por que a molestais?
Ela praticou uma nobre ação para Comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco e, quando
quiserdes, podeis fazer-lhes bem; mas a Mim nem sempre Me tendes. Ela fez o que pôde; antecipouse a ungir o Meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo: Onde for proclamado em todo o
mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua.” (Mc 14:6-9).
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

•

Devemos dar o melhor que temos, assim como Maria derramou o melhor que tinha
sobre o Senhor Jesus. A oferta de Maria lhe custou muito. Era o melhor que tinha e deve ter
sido muito preciosa para ela. Também podemos dar o melhor que temos para o Senhor e para
os que estão ao nosso redor. Pode ser algum dinheiro que economizamos, um brinquedo
favorito ou o nosso tempo. Estamos dispostos a oferecer parte do nosso dinheiro
economizado e colocá-lo na caixa de ofertas? Estamos dispostos a deixar que outros
brinquem com nossos brinquedos favoritos? Estamos dispostos a usar nosso valioso tempo
para ajudar a limpar o salão de reuniões ou ajudar alguns irmãos a se mudarem? Estamos
dispostos a ceder nossa cama confortável para hóspedes e dormir no chão? Estamos dispostos
a ajudar a cozinhar para outra família ou preparar um prato especial para uma festa de amor?
Estamos dispostos a parar de assistir a um programa de TV favorito ou de ler um livro para
ajudar nossos pais?
Devemos fazer as coisas de maneira absoluta, não sem entusiasmo. Maria deu algo de
maneira absoluta e completa. Primeiro ela quebrou o precioso frasco de alabastro. Então ela
não derramou apenas algumas gotas do unguento precioso sobre o Senhor – derramou tudo
sobre Ele. Em tudo o que fazemos não devemos ter má vontade. Por exemplo, quando
compartilhamos com outros, não devemos compartilhar um brinquedo quebrado, e sim algo
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que é muito bom. Quando estudamos e fazemos nossa lição de casa, não devemos nos distrair
e levantar para brincar ou ler um livro de lazer. Devemos nos sentar adequadamente e
concluir nossas tarefas da melhor maneira possível. Quando nos pedirem para fazer algo, não
devemos fazê-lo de maneira desleixada; devemos fazê-lo adequadamente, sem reclamar.
Precisamos ser bons ouvintes. Antes de ir à cruz, o Senhor disse pelo menos três vezes aos
discípulos que seria morto em Jerusalém. Por alguma razão nenhum deles compreendeu o que
o Senhor estava dizendo, exceto Maria. Parece que somente Maria, a discípula que sentou aos
pés de Jesus e ouviu atentamente Suas palavras, entendeu o coração do Senhor. Ela percebeu
que não veria mais seu Senhor, que Ele iria morrer em Jerusalém naquela semana. Então ela
agarrou a oportunidade de honrar o Senhor antes de Sua morte. Hoje também precisamos ser
bons ouvintes como Maria. Podemos ouvir atentamente a Palavra de Deus nas reuniões de
crianças, nas reuniões do bairro ou em casa, lendo a Bíblia e memorizando Sua Palavra.
Também precisamos aprender a ouvir em casa e na escola. Quando nossos professores, pais
ou orientadores dão instruções, precisamos prestar atenção e ouvir atentamente. Se não
ouvirmos, poderemos perder algo muito importante.
Devemos ter cuidado para não julgar os outros. Quando os discípulos viram o que Maria
fez, ficaram indignados e consideraram aquilo um desperdício. Mas o Senhor não considerou
aquilo um desperdício; Ele aprovou o que ela fez. Devemos tomar cuidado para não julgar o
que os outros fazem.
Nosso amor pelo Senhor nunca é desperdiçado. Maria se derramou sobre o Senhor, mas foi
criticada por outras pessoas pelo que fez. Eles pensaram que era bobagem. Mas o Senhor a
defendeu e aprovou o que ela fez. Quando amamos o Senhor, nossos amigos nem sempre
podem entender. Talvez não entendam por que estamos perdendo uma festa de aniversário ou
um jogo de futebol porque estamos indo para a reunião de crianças. Quando escolhemos o
Senhor e O colocamos em primeiro lugar, esse amor é contado diante do Senhor e nunca é
desperdiçado.
Nota somente para os professores: Os discípulos consideraram a oferta de amor de Maria ao Senhor um
desperdício. Nos últimos vinte séculos, milhares de vidas preciosas, tesouros do coração, altas posições e
futuros brilhantes têm sido “desperdiçados” sobre o Senhor Jesus. Para os que O amam de tal maneira, Ele é
totalmente amável e digno da oferta deles. O que eles derramaram sobre o Senhor não é um desperdício, e sim
um testemunho fragrante do Seu dulçor. Mateus 26:8 nota 1 (Versão Restauração).
Copyright 2020 Church in New York City. Uso permitido.

