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09 a 15/07/2018
JESUS NA CASA DE MARTA
ALIMENTO PARA A VIDA ETERNA
Lc. 10: 38-42

Intr.: Nesta série de estudos “QUANDO JESUS ESTÁ NA
CASA”, chegamos á casa de Marta, narrado em Lucas
10.38-42, que mostra uma divergência entre duas irmãs
Marta e Maria. Jesus havia chegado em Betânia, e Marta
convida-O para estar em sua casa; Ela se preocupa em
organizar os serviços da casa enquanto Maria, sua irmã,
assenta-se aos pés do Mestre;
 Deixar a casa impecavelmente limpa e arrumada. Preparar a melhor comida possível. Decorar a casa.
Registrar o momento com fotos e vídeos. Conheço irmãs que fazem faxina na casa no dia da reunião da
célula. Com alegria preparam o ambiente para receber os amigos. Qual não seria a atitude dessas irmãs
se o convidado da noite fosse o próprio Senhor Jesus !!
E Você? Qual seria sua maior preocupação se fosse receber Jesus em sua casa hoje?
Jesus na casa de Marta ensina verdades libertadoras;
I - MARTA ESTAVA OCUPADA COM MUITO SERVIÇO - vs. 40a
No verso 41, Jesus a descreve como “preocupada e inquieta com muitas coisas”.
a) A ansiedade de Marta era tão forte que a deixou indignada com a sua irmã Maria ao ponto de apelar ao
Senhor, para que Ele repreendesse a irmã “folgada”.
b) Marta honrou a Jesus convidando-o para hospedar em sua casa; mas, seu foco estava na conclusão das
atividades e somente após isto se permitiria gastar tempo com algo que considerava menos urgente.
Quando focamos em demasia as coisas terrenas, a visão do que é espiritual fica comprometida. Já não nos
importamos em perder a EBD, ou faltar às Conferências, e muitas vezes nos incomodamos com o nosso cônjuge
que não quer faltar á reunião da célula ou de algum compromisso com o ministério.
II - A BOA PARTE - vs. 42
a) O vs. 39 diz que Maria assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Jesus declara em João 6:32 a
35, 48, 51 que Ele é o pão da vida e quem comer desse pão viverá para sempre. Maria escolhe a melhor
parte “comer do pão vivo”.
b) Uma das coisas que com certeza Marta estava preocupada naquele dia, era com o pão comum, o terreno.
Mas quando Jesus está na casa, é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo (Jo. 6:33)
CONCLUSÃO: Escutar a Deus, pode ser a atitude mais importante neste instante de sua vida. Talvez você esteja
vivendo um momento, em que é necessário, como Maria, escutar o que Deus tem a dizer. O que Deus quer fazer
em nós, deve ser sempre muito mais importante do que aquilo que Deus quer fazer através de nós. O mal de
Marta, foi o fato de querer fazer para Jesus, antes de compreender o que Jesus queria fazer por ela. Temos de nos
tornar mais parecidos com Jesus, se queremos ser úteis no seu Reino. (Sl. 1:1-2)

