
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir 
para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais 
gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Lucas 10:38-42 

• Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Era sua última passagem por Betânia. Posteriormente chegaria a 
Jerusalém, onde seria preso, julgado, condenado e executado na cruz. 

• A família que recebeu Jesus era conhecida. Era a casa de Marta, irmã de Maria e Lázaro. Lázaro foi ressuscitado 
por Jesus. 

• O privilégio que Marta e Maria estavam tendo era enorme, e não poderia ser desperdiçado. No entanto, enquanto 
Maria se assentava aos pés de Jesus para ouvir sua palavra, Maria se deixava envolver com os afazeres 
domésticos. 

• Podemos extrair do texto, alguns maravilhosos ensinos sobre os Inimigos Uma Vida espiritual Vitoriosa. 
• Vida espiritual é ter comunhão com Jesus, ouvir sua palavra, fazer como Maria fez. 
• Quais são os inimigos de uma vida espiritual vitoriosa? 
1. A falta de intimidade com Jesus.  
• A atividade para Jesus não pode substituir a intimidade com Jesus. 
• HDL diz que Maria aparece três vezes no NT. 
• Uma sentada aos pés de Jesus para ouvir. Lucas 10:39 
• Outra sentada aos pés de Jesus para chorar. João 11:32 
• Depois sentada aos pés de Jesus para agradecer. João 12:3. 
• Maria preferiu a intimidade com Jesus, isto é, valorizar o seu tempo aos pés do Mestre, e isto é Vida espiritual 

vitoriosa. 
• A falta de intimidade com o Senhor é fortíssimo inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. 
• Intimidade com o Senhor é uma construção que leva tempo, assim como em qualquer outro relacionamento. 

Intimidade por meio da Palavra de Deus, pela oração, pela comunhão na igreja, pela participação em uma célula, 
entre outros. 
 

2. Perder-se em distrações. 
• Este é o segundo inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. 
• Marta fazia a coisa certa na hora errada. Sua preocupação como dona de casa a fez ficar distraída. 
• Distraída - Ser puxada em direções diferentes. 
• Nada de errado em cuidar da casa, mas aquela não era a hora. Aquele era o momento de ouvis o Senhor Jesus. 
• Mais importante do que fazer as coisas para Jesus, é manter comunhão com Jesus. 
• O que fazemos com Cristo é mais importante do que o que fazemos para Cristo. HDL 
• Marta estava arrumando a casa para Jesus, Maria estava arrumando a vida com Jesus. 
• Marta estava preocupada em se mostrar uma boa anfitriã.  
• Maria mostrou-se ser boa ouvinte. 
• Marta estava absorvida pelo fazer, ao passo que marta em ser. 
• Uma preocupada com atividade, outra com intimidade. 
• Marta distraída pelas atividades, e desprezou o privilégio da presença de Jesus. 

3. A ansiedade e preocupações. 
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• Este é o terceiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. 
• Jesus disse que Marta estava ansiosa e preocupada com muitas coisas. 
• Este é o tempo de pessoas ansiosas e preocupadas. A questão que precisamos entender não é ter preocupação, 

mas sim quando a preocupação nos tem, nos possui. 
• A ansiedade nunca tira a tristeza do amanhã; só tira a força do hoje. Cyril Barber – Neemias e a dinâmica de uma 

liderança eficaz. 
 

4. Desprezar o necessário. 
• Este é o quarto inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. 
• Não são muitas coisas Necessárias.  
• Distinguir entre o que é necessário e o que é importante é fundamental para uma vida espiritual vitoriosa. 
• Nem tudo que é importante é necessário. Mas tudo que é necessário é importante. 
• Nossa tendência natural é de perdermos tempo com coisas importantes, deixando de lado as coisas necessárias. 
• Ouvir a Palavra de Jesus, não era importante, mas sim necessário, foi isto que o Senhor disse a Marta. 
• Arrumar a casa não era necessário, mas importante. 
• A definição de importante e necessário na vida de uma pessoa, não está no que ela diz, mas sim no que ela 

investe seu tempo, recurso e pensamento. 
• A escala de valores que o Senhor Jesus aponta, é diferente da escala de valores que nós escolhemos. 
• Para Marta o necessário era arrumar a casa. Para Jesus era estar a seus pés, ouvindo a Sua palavra. 

 

Conclusão: 

Para reflexão: 

1. Com qual dos inimigos citados você mais se identifica? 
2. Como você gostaria de ser ajudado a vencer os inimigos de uma vida espiritual vitoriosa? 
3. Você está disposto a vencer estes inimigos? 

 

 

 
 
 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


