
 

 

Que darei ao SENHOR por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116.12 
 

 
João 9:10-11  

 

O Alabastro era um pote feito de uma pedra somente encontrada nas imediações de uma 
cidade Egípcia chamada Alabastro. Era semelhante ao mármore, mas era mais maleável e 
facilmente se modelava os potes de perfumes. 
O nardo era um bálsamo feito da raiz de uma planta da Índia que crescia nas montanhas 
do Himalaia. Os árabes a chamavam de “cravo indiano”. Não era apenas a distância, mas a 
raridade da planta que tornava o nardo caríssimo e tão procurado. 
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, entre 
15 e 20 mil dólares, cerca de 60 mil reais. 
Maria quebrou o gargalo do vaso e derramou completamente o balsamo sobre a cabeça de 
Jesus. Por isso disseram: 
- Que desperdício! Veja, não apenas o presente foi caro, mas foi dado sem retorno. 

Jamais seria reutilizado o vaso de alabastro e nem o seu perfume. Quero chamar 
sua atenção para essa figura do Alabastro sendo quebrado para despejar o perfume. 
Existem dois tipos de pessoas: A inquebrável e as quebráveis. 

 
Qual sua opinião sobre esta atitude? Sl 116.12 
 
O que você acha que é uma pessoa quebrável?: Sl 51.10-12 
 
Pode compartilhar alguma coisa ou área que foi quebrado? 
 
Você seria capaz de sacrificar algo tão precioso assim? Mi 6.6 
 
Conclusão: Os inquebráveis trazem à Deus as migalha 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.   Rm 12.1 

Quebra-Gelo Dizendo por dizer 
Fazer um circulo com os participantes, e entregar uma bola, quem estiver com a bola, deve 
passa - lá a outra pessoa a qual deverá dizer seu nome e alguma coisa sobre si mesma. 
Depois que a bola já passou por todos, o líder explica que, na segunda rodada eles terão 
de passar a bola a alguém, dizer o nome daquela pessoa e o que ela disse sobre si 
mesma.  

Frase para o líder 
 A rigidez é o câncer da alma. Ela não apenas fere os outros, mas pode se tornar a mais drástica 
ferramenta auto-destrutiva do homem.      Augusto Cury 

Avisos 
 


