
 

539 - Uma questão de Honra! 
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Quebra-Gelo: Você já se sentiu honrado? 

 Texto Bíblico: Marcos 14.1-10 

Introdução 

Temos aqui uma pessoa que foi honrada por Deus!  Essa mulher teve uma atitude 

de tanto amor para com Jesus, que ela acabou se tornando uma referência. “Onde quer 

esse evangelho for pregado essa mulher será lembrada”.  Que coisa linda! Que coisa 

maravilhosa!  O que precisamos para honrarmos verdadeiramente Senhor?   

Se olharmos para essa passagem. Veremos muitos detalhes que envolveu a atitude 

dessa mulher e que conseguiu tocar o coração do Senhor profundamente. Algo que não 

foi entendido por aqueles que estavam próximos e que viviam uma religião meramente 

de aparência.  Inclusive pessoas que seguiam Jesus.  Muitas vezes queremos honrar ao 

Senhor, mas de formas equivocadas que em nada o honram. Podemos aprender algumas 

lições importantes: 

 

1. Falsas Honras 

 

Muita pessoa tem apenas aparência de piedade (vida com Deus), mas não a possuem. 

(Mt.15.8) vivem um cristianismo da boca para fora, mas interiormente estão longe do 

Senhor.  

Vemos que teve gente reprovando aquela mulher, alegando que ela deveria ter dado 

o dinheiro aos pobres. Quem dizia isso era Judas, justamente quem menos honrou a 

Cristo. Isso era apenas para fazer bonito para os outros verem (Judas queria roubar o 

dinheiro).  Ele queria pousar de bom moço.  Seu desejo era levar vantagem pessoal e 

obter reconhecimento humano em vez de fazer o melhor aos olhos d Deus 

 

2. O coração que honra 

 

Aquela mulher não queria ser vista por ninguém. Muito pelo contrário, ela era vitima 

de preconceito, Era discriminada como sendo mais pecadora que as demais pessoas. O 

Desejo dela era exclusivamente honrar a Jesus. Fazer com que ele sentisse sua gratidão. 

Esse é o verdadeiro louvor a verdadeira adoração e verdadeira honra, ou seja, a honra que 

vem de um coração sincero e quebrantado. 



Não foi o valor do perfume que agradou a Jesus, foi a atitude sincera que ela 

expressou: Além do perfume ela ainda estava lavando-lhe os pés com as lagrimas e lhes 

enxugando com os cabelos.  Isso mostrava um sentimento imenso de amor e gratidão. 

 

 

 

3. Jesus sentiu-se verdadeiramente honrado 

 

Jesus disse a Simão, que ele nada lhe tinha feito das honras típicas que se devem dar 

a um hóspede. Mas, que aquela mulher, lhe lavou os pés com as lagrimas e lhe enxugava 

com os cabelos.  

Simão era um homem importante, e Jesus não se sentiu honrado pelo fato de estar 

jantando em sua casa. Mas sentiu-se honrado com o empenho daquele coração, em dar-

lhe toda honra possível.  

Conclusão 

Deus honra aqueles que lhe honram: “Em verdade vos digo: onde for pregado em 

todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua.” 

O Senhor quis que ela servisse de exemplo para nós! Exemplo de adoração e honra 

sincera.  Como nós temos honrado a Deus? Com o nosso coração ou apenas com 

aparência? Nosso cristianismo tem sido fazer aquilo que os outros vêem e nos dá 

vantagens pessoais ou tem sido o desejo sincero de estar perto de Jesus e poder dizer a 

ele o quanto você o ama e agradecer todo o bem que ele lhe tem feito? 
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