
 

                      Estudo de Célula – Semana de 21/03/21 a 27/03/21  
 

 

SÉRIE: “UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA” 
 
 5º ESTUDO: OFERTA EXTRAVAGANTE 
 

 BASE BÍBLICA: “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.” João 12.3 
 

OBJETIVO: Levar o grupo a seguir o exemplo de Maria, buscando sempre ser um doador extravagante. 
 

COMPARTILHAMENTO:  
 

Líder - Leia João 12.1-8 com o grupo, antes do compartilhamento: 
 

 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, derramou-o sobre os pés de Jesus e os 
enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 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. 7 Respondeu Jesus: “Deixe-a em paz; que o guarde para o dia do meu sepultamento. 8 
Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão”. (João 12.1-8). 
 

 

1- COM BASE NO TEXTO LIDO, PARA VOCÊ O QUE SIGNIFICA “OFERTA EXTRAVAGANTE”?  
 

(CONCEITO DE EXTRAVAGANTE – É aquilo que está fora do uso geral, do habitual ou do comum). 
 

Oferta extravagante não se trata de quantidade, e sim de atitude. Trata-se da entrega do próprio 
coração. Só há uma coisa que podemos dar a Deus que representa uma oferta extravagante: nós 
mesmos! Vejamos o testemunho de Paulo sobre os cristãos da Macedônia, em 2 coríntios 8:5 “E não 
somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, 
depois, a nós, pela vontade de Deus.” A entrega total de nosso coração a Ele é uma oferta 
extravagante. Foi exatamente isso que Maria fez naquele dia. O óleo perfumado era apenas um 
símbolo que representava o fato de que todo seu coração era do Senhor. Assim, não podemos 
dizer que Deus tem o nosso coração se Ele não tem o nosso dinheiro, pois a Sua Palavra diz 
que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração! Oferta extravagante é uma oferta que 
uma pessoa de coração egoísta como Judas jamais poderia pretender dar ou mesmo entender. 
 
2- Nosso Deus é um Deus generoso e nos deu um presente extravagante, seu filho! Encontramos 
também, outros vários doadores extravagantes na palavra de Deus. Davi, Salomão, Abraão, ao 
oferecer seu único filho, gerado por milagre, a viúva pobre ao doar duas moedas de cobre que 
representavam tudo que ela tinha, e como vimos no texto lido, Maria que foi extravagante ao dar ao 
Senhor uma oferta equivalente à um ano inteiro de trabalho. VOCÊ SE CONSIDERA UMA PESSOA 
GENEROSA? JÁ TOMOU ALGUMA ATITUDE EXTRAVAGANTE PARA COM DEUS QUE PODERIA 
COMPARTILHAR PARA EDIFICAR A FÉ DO GRUPO? 
 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO:  
Quando somos impactados pelo poder de Jesus nós nunca mais somos os mesmos, mudamos 
nossos valores e prioridades. Maria deu um presente tão generoso e extravagante porque ela 
era grata! Dois meses antes da entrega da oferta, seu irmão Lázaro foi ressuscitado. Pessoas 
com o coração grato são generosas! 

. 
 Líder: ao final ore com o grupo para que não sejamos apenas dizimistas fiéis, mas 

também ofertantes extravagantes no Reino de Deus! 


