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SÉRIE:  UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA 

 

TEMA: OFERTA EXTRAVAGANTE 

 

“Então Maria pegou um frasco de nardo puro, Que era um 
perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou 

com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragância do 
perfume” (João 12:3) 

 

 
 OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a seguirem o exemplo de Maria, 
buscando sempre a serem doadores fora do normal, extravagantes. 
  

Para o líder: Explicar as crianças o significado de extravagante. 
Algo fora do comum, fora do habitual, excepcional, raro, 
surpreendente. 
  
HORA DA HISTÒRIA: “A mulher que ungiu os pés de Jesus.” (João 12:1-
8) 
 

Certo dia Jesus foi convidado para jantar na cidade de Betânia. Muitos 
estavam presentes, dentre eles Marta e Lázaro seu irmão, ao qual Jesus 
ressuscitou. Quando chegou Maria com um vaso de perfume muito caro 
ungiu (derramou) em Jesus e secou com os seus cabelos. 
Muitos criticaram Maria, dentre eles Judas, por acharem que ela estava 
desperdiçando algo tão valioso ao jogar nos pés de Jesus.  Mas Jesus disse: 
Deixai-a! Por todo o mundo se saberá o que está mulher fez. Ela soube como 
agradar Jesus, entregou o seu melhor! 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUÉM TER FEITO ALGO EXTRAVAGANTE 
POR VOCÊ OU VOCÊ JÁ FEZ POR ALGUÉM? (Líder comece por você) 
 
 

 
 



2- DE QUE FORMA VOCÊ ACHA QUE CHAMARIA A ATENÇÃO DE 
DEUS? 

Entregar o coração a Jesus está relacionado a uma vida de 
obediência e gratidão a Deus por tudo que Ele é. Quando 
entendemos isso, somos motivados a ter uma vida de oração, 
leitura da Palavra, falamos de Jesus para os outros e nos 
tornamos generosos.  

 
 

Conclusão: Hoje aprendemos que uma oferta extravagante não está 
relacionado ao valor do que doamos, mas sim uma atitude de total entrega e 
rendição. Uma oferta extravagante está ligado ao que fazemos com a 
motivação correta, o Amor e a gratidão a Jesus. Que a partir de agora 
possamos viver de forma extravangante como discípulos de Jesus. 
  

 

 
COM BASE NO QUE APRENDEMOS, RESPONDA: 

 
A oferta de Maria chamou a atenção de Jesus porque: 
  

( ) Maria deu o seu melhor; 

( ) Jesus queria ficar perfumado; 

 

( ) Expressou a sua adoração a Cristo; 
 
( ) Estava cansado e ficou feliz por alguém cuidar dos 
seus pés; 
 
(  ) Ela teve um ato de gratidão e reconhecimento da 
grandeza de Cristo; 
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