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Uma adoração extravagante 

“E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com 
suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos; e beijava-lhe os 
pés e os ungia com o unguento.”  (Lucas 7.38) 

O que significa ser extravagante? Existem vários significados. O mais 

comum denota aquele que se afasta do habitual, do normal, do original. Ser 

extravagante é ir além dos limites razoáveis, é fugir dos padrões socialmente 

aceitos de comportamento. Significa, também, ser perdulário, esbanjador. 

Pensemos nesta palavra “esbanjar”, pois um dos mais belos relatos de 

adoração registrado nas Escrituras Sagradas se encontra no texto de Lucas 

7. É a história da “mulher pecadora” que trouxe algo considerado valioso e 

protagonizou uma “adoração esbanjadora” para todos que presenciaram a 

cena. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou-os com os seus 

cabelos, beijou-os e em seguida derramou seu caríssimo perfume do jarro de 

alabastro sobre os pés do Senhor Jesus. 

Quero destacar quatro pontos que me chamam à atenção neste texto: 

1- Sua coragem – ela não se deixou deter por nada para chegar aos 

pés de Jesus, mesmo como pecadora rejeitada, ela entrou na casa do fariseu e 

foi até o encontro do Mestre; 

2 - Seu arrependimento – ela desejava paz, pois seu coração buscava 

o perdão do Senhor para os seus pecados, pois eram muitos segundo o texto 

nos narra no verso 47; 

3 - Sua humildade – ela aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se, 

reconhecendo-O como Senhor de sua vida, lavando os seus pés com as suas 

próprias lágrimas, deixando diante dos pés de Jesus toda a sua angustia, em 

busca de descanso para o seu coração;  

4 - Seu amor – ela amou o Senhor com sua atitude de enxugar os Seus 

pés com os próprios cabelos e, em seguida, beijá-los e ungi-los com o 

caríssimo perfume que se encontrava no vaso de alabastro. 

Ela adorou ao Senhor com todo o seu ser, entregando-se inteiramente 

ao Senhor, reconhecendo que somente aos pés de Jesus, encontraria a paz, 

perdão, amor e descanso para a sua alma, assim como diz a letra de uma certa 

música: “O melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. É ali aonde a 

esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, com a fonte do 

amor. O melhor lugar do mundo, é aos pés do meu Senhor”. 
 

O verso 48 do capítulo 7 de Lucas ainda registra: “Então, disse à mulher: 
Perdoados são os teus pecados”. Que resposta maravilhosa o Senhor Jesus 
deu a ela em virtude de sua atitude de adorar ao Mestre sem limites! Jesus 
olhou não apenas para uma mulher pecadora, mas para um coração que 
extravasara seu amor pelo Senhor, e que O adorou sem limites, pois o Mestre 
encontrou ali uma adoração verdadeira, “uma adoração extravagante”.  


