CORAÇÃO ALINHADO COM DEUS
João 12:1 - Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a
quem ressuscitara dos mortos.
2 - Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à
mesa com ele.
3 - Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramouo sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a
fragrância do perfume.
ALINHAR: Colocar lado a lado na mesma linha. Consentir, Concordar, Aconchegar,
Satisfazer...
v. 1) "Seis dias antes da páscoa".
Em outras palavras, faltava somente 6 dias para a morte do Cordeiro; para a morte
do Senhor Jesus Cristo.
Era então momentos finais de Sua caminhada antes de ir para o altar. Era então um
momento muito importante da história de Jesus.
Diz este versículo que Jesus chegou a Betânia. Betânia significa em hebraico "a casa
do aflito".
Ele foi lá algumas vezes. Ele não esquece esta casa. Hoje, se você se encontra aflito,
saiba que Jesus esta aqui para te dar paz e alívio.
v. 2) "Ofereceram-lhe ali um jantar".
Aquela atitude significava muito.
Em outras palavras eles estavam dizendo para Jesus: "Queremos ter comunhão com
o Senhor; O Senhor é bem-vindo em nosso meio, etc".
Ei, veja um detalhe importante: "Marta servia".
No grego, servir significa: "diekonei" ou “dulos”, o mesmo que diácono, ou diaconisa.
Marta tinha esta disposição de servir.
Maria também servia, mas tinha um coração diferente, tinha uma pré disposição para
adorar impressionante.
Ela não trocava os momentos de adoração por nada deste mundo.
O CORAÇÃO ALINHADO A DEUS QUEBRA OS MOLDES DO TRADICIONALISMO,
DA ETIQUETA E DA RELIGIOSIDADE:
João 12:2 - Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro
estava à mesa com ele.
O jantar estava tudo dentro dos conformes. Cada um realizando sua tarefa.
O jantar estava dentro da tradição. Sentados à mesa, mãos lavadas, pessoas
servindo e outras sendo servidas.
DE REPENTE: João 12:3 - Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um
perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos.
E a casa encheu-se com a fragrância do perfume.
Em Marcos 14:3 diz: “ Maria quebrou o vaso...”
O Nardo é ungüento muito fragrante, obtido de uma planta da parte oriental da Índia.

No Antigo Testamento, o nardo era usado para perfumar as noivas como vemos no
livro de Cantares.
O nardo era um perfume muito caro. Era importado da Índia em jarras de alabastro
(vasos especiais para perfumes) seladas, a fim de conservar o perfume.
Somente alguém muito rico, ao receber convidados especiais, quebrava o selo da
jarra de alabastro, e passava este perfume em quem quisesse, como demonstração
de uma honra toda especial.
Com esta atitude, Maria estava quebrando:
TRADICIONALISMO: É um sistema filosófico ou político que coloca a tradição como
critério e regra de decisão.
São regras que regem as atitudes das pessoas.
ETIQUETA: É a arte das boas maneiras e dos bons costumes. Ela determina o
comportamento ideal, através de regras taxativas que estabelecem a maneira de agir
adequada.
RELIGIOSIDADE: Práticas de normas para tentar se achegar a Deus.
Maria foi além das normas da religião.
“Maria, que em hebraico significa “forte”, tomou uma libra de um nardo puro”.
Ela teve mesmo que ser forte para fazer aquilo. E onde vejo sua força é na adoração
e disposição de "quebrar os moldes" naquele momento.
Isto é importante que você saiba para que veja o quanto ela foi forte:
O que vejo aqui é a necessidade de quebrarmos o “selo” a “etiqueta” de nossa vida
de adorador para o perfume destilar por todo o ambiente.
Para Maria era muito caro. Correspondia a 300 dias de trabalho.
João 12:5 - Por que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres?
Seriam trezentos denários.
Fico pensando quanto tempo ela levou para ajuntar todo o dinheiro necessário para
comprar aquele perfume?
E então... "toda a casa se encheu com a fragrância do perfume".
Para mim, este foi o climax da história. O ponto mais forte, onde uma atitude
perfuma todo o ambiente.
II Corintios 2:15 - Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se
salvam e nos que se perdem.
O CORAÇÃO ALINHADO A DEUS SE ENVOLVE COMPLETAMENTE COM A
PESSOA DE JESUS CRISTO:
(vs 3b) - ...derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos....
Não tem meio termo.
Enxugou com os seus cabelos em uma demonstração de estar inclinada em posição
de alguém que está completamente envolvida com o Criador.
Uma identificação total: Ela estava declarando publicamente: Eu sei quem sou
quando estou diante dEle. Sou dEle e Ele é meu.
Uma declaração total: Ela estava declarando publicamente.: Tenho um Senhor que
cuida de mim.

Uma entrega total: Todo meu perfume entrego para o meu Senhor.
Uma humilhação total: Nos pés do Senhor.
Quando você faz isto, realmente tua vida perfuma a de outros. Mas..., é exatamente
nesta hora que a oposição se levanta.
João 12:4 - Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo,
fez uma objeção:
5 - Por que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Seriam
trezentos denários.
6 - Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão; sendo
responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado.
"Judas objetou" Objetar significa alegar com razão contraditória.
uma razão. “Um bom motivo.”

Ele apresentou

Quando quebramos nosso vaso adorando a Deus e sendo um adorador e não uma
pessoa que adora, então se levanta objeções dizendo que não devemos ser assim.
Agora eu pergunto porque Judas objetou?
Primeiro porque seus valores espirituais eram muito pobres.
Para ele não valia a pena fazer aquilo por Jesus. Tanto que ele disse:
"Para que este desperdício?" (Mt 26:8).
Para muitos é um desperdício ser um adorador, adotar um estilo de vida diferente!!!
Para o verdadeiro adorador, a adoração a Deus nunca é um desperdício, nunca é
perda de tempo.
Conclusão:
Quero concluir dizendo que a adoração quebra os moldes da religiosidade, do
tradicionalismo e da etiqueta.
A verdadeira adoração envolve completamente o verdadeiro adorador.
Levanta oposição imediata, porém os adoradores deixam seu bom perfume espalhar
pelo mundo tocando em vidas e seu estilo de vida fica gravado nas mentes e
corações de milhares para sempre.
No amor de Cristo!
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