ROTEIRO – Base 01/05/2022
VIDAS MARCADAS POR DEUS MARCAM PESSOAS
# Lucas 10:38-42 #
“E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou 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 te importas que minha
irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, 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”

INTRODUÇÃO:
Jesus está a caminho de Jerusalém, Ele está a caminho da cruz, onde cumpriria sua missão
de libertar e salvar o seu povo do cativeiro do pecado e das trevas. É nesse contexto que Jesus
chega a Betânia, à casa de Marta, Maria e Lázaro, uma família amada por Jesus, uma família
acolhedora. O foco de Marta estava nos serviços da casa, a prioridade de Maria foi se assentar
aos pés de Jesus. O que podemos aprender com esse acontecimento?
•
PRECISAMOS ENTENDER O GRANDE DESAFIO DE SERMOS FAMÍLIA NESSES DIAS
DIFÍCEIS.
• De que maneira as ocupações e preocupações da vida atrapalham os
relacionamentos familiares?
• Quais os benefícios de cultivar a presença de Deus nas nossas casas?
•
PRECISAMOS ENTENDER QUE NÃO HÁ NADA DE ERRADO EM BUSCAR SERVIR A
CRISTO.
• Por que o serviço que dedicamos a Deus não substitui a busca por intimidade
com Ele?
• Como podemos, na correria do dia-a-dia, priorizar um tempo de comunhão
diária com Deus?
•
PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS AMA A TODOS, MAS NEM TODOS ESTÃO
RECEPTIVOS O SEU AMOR.
• Como podemos ser receptivos ao amor de Deus?

CONCLUSÃO:
Não é errado servir com dedicação, mas antes de servir, pare e separe tempo para estar
aos pés de Jesus, decida produzir frutos a eternidade.
Pr. Sebastião Brito

Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS:
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às
18h30

