2016/004 – Jesus: Lugar de aprendizado.
Semana de 9 a 14 de maio de 2016
TEXTO BASE: “E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e
certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa; e tinha esta uma irmã
chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua
palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se,
disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me
ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com
muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, a qual não
lhe será tirada” (Lucas 10:38 a 42).
1. INTRODUÇÃO:
Maria aparece entre as primeiras mulheres da era cristã que buscavam uma “educação
teológica” aos pés de Jesus.
Lucas registra cuidadosamente que Maria se sentava aos pés de Jesus e ouvia suas
palavras em uma época em que era absolutamente incomum uma mulher ser ensinada,
principalmente por um mestre tão respeitado.
Maria escolheu se sentar e ouvir os ensinamentos de Jesus.
2. QUANTO DO NOSSO TEMPO OUVIMOS JESUS?:
Hoje o ser humano tem tantos afazeres e temos que dar conta de tudo: trabalho, estudo,
família, ministério, casamento,etc.
Marta estava agitada, ocupada em muitos serviços e assim somos nós. Agitados e
ocupados com tantos afazeres. Será que os outros serviços são mais importantes do que
sentar e ouvir Jesus?
Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas que esquecemos de sentar e ouvir o
que Jesus tem para nos ensinar.
Em casa, na igreja e mesmo na célula, se não tomarmos cuidado, estaremos somente
nesses lugares fisicamente. A nossa cabeça estará longe e ocupada com muitas tarefas
que temos que fazer.
Jesus diz no versículo 41 e 42: “E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás
ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu
a boa parte, a qual não lhe será tirada”.
3. CONCLUSÃO:
Devemos escolher a boa parte! A parte de nos assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Parar
o que estamos fazendo e ter um tempo para o Senhor.

Quando nos dedicamos a orar, a prestar atenção nos cultos (não só assistir e sim
participar do culto), a ler a Bíblia, estamos escolhendo a boa parte.
Essa boa parte é o alimento que o nosso espírito tanto necessita e que é tão mal
alimentado nos dias de hoje, por nós. O bombardeio do inferno é constante porém se
escolhermos a boa parte, essa boa parte nunca nos será tirada.
Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe
foi tirada.
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