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Texto
João
12: 1 a 11

Você costuma orar agradecendo a Deus pelo que Ele
tem feito na sua vida?

Honramos ao Senhor quando lhe oferecemos
nossa gratidão. Salmos 50:23

Sugestão de música
Volume 1
Nº 9 – Digno é o Senhor

Qual o significado da ação de Maria?

Maria não compreendia que aquele momento era único. Mas Jesus sabia que se aproximava o tempo
em que Ele seria preso e morto.
Maria unje Jesus com um perfume muito caro. João 12:3
Para termos noção do valor real de hoje seria:
Um denário era o valor pago por um dia de serviço. Tomando como base nosso salário mínimo seria em
torno de R$ 22,00 ao dia. R$ 22,33 x 300 = R$ 6.700,00 (seria o preço do vidro de perfume).

O que aprendemos com a atitude de Maria ?
1. A atitude de Maria demonstrou uma profunda gratidão.
Este relato de João se passa na casa de Marta, pois ela servia o jantar. Este mesmo texto está relatado em Marcus e Mateus onde se
diz que a casa é de Simão, o leproso. Dá a impressão que Simão e Marta eram casados. Outro detalhe deste texto é que parece que
Simão tinha sido curado por Jesus, por isso a expressão “Simão o leproso” (pois naquela época a lepra não tinha cura e ninguém
ousava conviver com um leproso muito menos ir a sua casa).
Por outro lado Jesus ressuscitou Lázaro, que era irmão de Marta e Maria.
O sentimento do coração de Maria era de profunda gratidão pelo que Jesus tinha feito na sua família.
Você é uma pessoa grata?
2. A atitude de Maria demonstrou uma proclamação - Foi um ato profético. Marcos 14: 8
Maria não sabia, mas ela estava sinalizando para um ato do futuro “A morte de Jesus”.
Maria estava apontando para o que Jesus iria fazer na Cruz do Calvário.
Às vezes nós mesmos, sem saber, somos instrumentos de Deus e com apenas um gesto ou uma palavra abençoamos muito outras
pessoas.
Você já foi usado por Deus, sem saber, para abençoar outras pessoas? Compartilhe com o grupo.
3. A atitude de Maria representaria sua honra no futuro. Mateus 26:13
O gesto de Maria foi tão precioso que Jesus deu a devida honra a ela fazendo com que fosse lembrada em todo lugar onde a Bíblia
fosse lida.
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Conclusão:

Tudo brotou por causa de uma palavra “GRATIDÃO”.
Quem reconhece sempre agradece.
Às vezes por causa de um problema que estamos vivendo no presente, esquecemos de todo o resto que Deus fez e
ainda está fazendo por nós.
Às vezes precisamos perder para dar valor.

5
minutos

MISSÕES

5
minutos

SERVIÇO

Convide seus amigos a participarem de sua célula

Se em sua célula existir visitantes, não deixe de fazer o
APELO PARA ACEITAR JESUS.

Recados para o Líder de Célula:
No dia 27 de Novembro (quarta feira) estaremos realizando nosso “CULTO DA COLHEITA” convide toda sua célula e traga visitantes.
Lembre-se que esse culto é uma estratégia para Evangelização, não desperdicem essa oportunidade.
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Texto: João 12: 1 a 11
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Conclusão:

Tudo brotou por causa de uma palavra “GRATIDÃO”.
Quem reconhece sempre agradece.
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