
 
 
 

CÉLULA 43/2020 
 

 

QUEBRA GELO 
 
Qual ou quais são seus planos para o ano de 2021? 

______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: APRENDENDO A FAZER A ESCOLHA CERTA 

Lucas 10:38-42 

 

Betânia era um povoado, bem perto de Jerusalém, e Jesus sempre ia lá, porque havia uma casa 

aberta para Ele. Ali Ele passou momentos de tranquilidade e paz, ao lado de Seus grandes 
amigos: Marta, Maria e Lázaro. 
 

O que aprendemos com esses versículos? 
 

1) A visita de Jesus  
O primeiro quadro nos mostra Jesus chegando a Betânia, e Marta trazendo-O para hospedar-Se 
em sua casa. Ela apreciava muito o Mestre. Era hospitaleira e considerava uma honra receber o 

Senhor como hóspede. 
Essa foi uma atitude correta de Marta. O escritor da carta aos hebreus recomenda que sejamos 

hospitaleiros, pois alguns, fazendo isso, hospedaram anjos. Marta hospedou o Filho de Deus, o 
Salvador! Hoje, Jesus bate à porta do nosso coração e diz: “Eis que estou à porta e bato; se 
alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele 
comigo” (Ap 3.20). 
 

2) A escolha de Marta 
Marta fez tudo para oferecer uma boa acolhida ao seu hóspede. Era uma visita muito importante 

e merecia o melhor. Assim, ela se esmerou para apresentar-lhe uma calorosa recepção. Enquanto 
realizava vários serviços para atender a todos, pois onde Jesus estava seus discípulos também 

estavam. 
 
O problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer, mas permitir que o trabalho a 

distraísse, tomando todo o seu tempo, afastando-a de algo mais importante para aquele instante: 
a comunhão e relacionamento com Deus. 

 
Em algumas ocasiões, onde encontro pessoas com problemas sérios, pergunto: “como anda a sua 
vida devocional? Você tem procurado se relacionar mais com Deus? Tem encontrado tempo pra 

ele, no seu dia a dia?”. Uma grande parte destas pessoas diz: Há muito tempo não oro nem leio a 



Bíblia, ou ainda “não tenho tempo pra essa história de religião, e de Igreja”. Outros justificam 
dizendo: “Tenho pouco tempo para Deus, sou muito atarefado”. 

 
Muitos estão sofrendo angústias, porque nunca encontram tempo para cultivar uma comunhão 

mais intensa com Deus. Muitos têm dedicado todo o seu tempo aos seus próprios projetos de 
vida, esquecendo-se dos projetos de Deus para suas vidas. 

 
É bom lembrar que “A vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o 
bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos”. 

 
3) A escolha de Maria 

Enquanto Marta se fatigava na labuta caseira, Maria, sua irmã, assentada aos pés de Jesus, 
totalmente absorta, ouvia os Seus ensinos. Bebia cada uma de Suas palavras. Ela sabia que o 
serviço era coisa secundária. Ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre 

e receber Dele os ensinamentos. 
 

Em Salmo 50:7 está expresso o desejo de Deus: “Escuta, povo meu, e eu falarei...” 
 

4) A perda de Marta 
Marta não podia saborear os ensinos de Jesus, pois estava muito preocupada com pormenores e 
coisas secundárias. Ela começou a se considerar vítima, e passou a acusar a irmã diante do 

hóspede amado. Sua irritação era tão grande que ela incluiu Jesus na acusação: “Senhor, não te 
importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha?” E foi além, atrevendo-

se a dar ordens ao Mestre: “Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me” (Lc 10.40). 
Então, a voz do Mestre se fez ouvir: “Marta! Marta! andas inquieta e te preocupas com muitas 
coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só cousa” (Lc 10.41-42). 
 
Essas poucas palavras continha sérias advertências, que também são dirigidas a nós, hoje. 

a - Marta esta misturando o prioritário com o secundário; 
b - Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância; 

c – Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido; 
d – Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. 

 
“Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada” (Lc 10.42). Maria escolheu estar aos 
pés de Jesus, numa atitude de adoração e como discípula. Ela não precisava ser repreendida, mas 

sim elogiada, pois havia feito a melhor escolha. 
 

CONCLUSÃO 
Alguém já disse que uma grande história começa com as escolhas certas. Enquanto Marta se 
desgastava com as coisas efêmeras da vida, Maria esperava no Senhor. Lembrando o que diz 

Isaías 40:31: “….os que esperam no Senhor renovam as suas forças”. E essa boa parte não nos 
será tirada. Que Deus nos abençoe e que saibamos como Maria, sempre escolher a melhor parte: 

o reino de Deus. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 
Provérbio 11:24 – A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém 

mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. 
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COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 21/11 - Congresso de Homens às 15h (na Igreja) 

- Dia 22/11 - Culto da Família as 9 e às 19h (uso obrigatório de máscara durante todo culto) 

- Dia 05/12 – Rede de Jovens - Conexão Jump 

- Dia 06/12 – Batismo no Shalom às 9h 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 
- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo  

122:6 


