
 

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 

Lucas 10:38-42 

Propósito: Despertar em cada membro da célula, o desejo e determinação de construir Uma Vida 

Espiritual Vitoriosa, descobrindo e vencendo alguns inimigos que sutilmente impedem uma vida 

frutífera. 

• Todo verdadeiro cristão anseia por uma vida espiritual vitoriosa. 

• Vida espiritual vitoriosa não é sinônimo de ausência de problemas e dificuldades. 

• Vida espiritual Vitoriosa não é sinônimo de vitória material, doenças curadas, respostas positivas a todas 

as orações. 

• Vida espiritual vitoriosa é sim, sinônimo de proximidade com Jesus. De sensibilidade à sua voz. De 

intimidade com o Mestre. 

• Quando conseguimos uma vida espiritual vitoriosa, encontramos satisfação.  

• Vida espiritual vitoriosa é possível, mesmo em meio as maiores dificuldades que possamos enfrentar. 

• Jesus estava em Betânia. Embora o texto não diga, era a aldeia de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. João 

11:1; João 12. 

 

• O texto nos oferece alguns elementos de aprendizados sobre os inimigos de uma vida espiritual vitoriosa, 

para que possamos vencê-los. 

1. O primeiro inimigo é o aparente argumento da razão. 

• Jesus estava na casa de Marta. 

• As preocupações de Marta pareciam ser aparentemente razoáveis.  

• A comitiva que acompanhava Jesus era de no mínimo 70 pessoas que chegavam para fazer uma 

refeição. Conf. Cap.10. 

• Qualquer dona de casa pode compreender a dinâmica de receber tantas pessoas para uma refeição. 

• Nem todo aparente argumento de razão é de fato razoável, quando se leva em conta o fato de que 

a prioridade muitas vezes se sobrepõe ao razoável. 

• Jesus estava em sua casa, e isto era prioritário. 

• Que argumentos de aparente razão você identifica e que podem atrapalhar Uma Vida espiritual 

Vitoriosa? 

 

2. O segundo inimigo é a distração. 10:40 

• Marta estava ocupada com muitos serviços, ou distraída com muitos serviços. 10:40 

• Lit. “Distraída” - atraída de um jeito ou de outro por uma infinidade de coisas que precisam de sua 

supervisão pessoal. Ser puxada de um lado para o outro. 

• Uma das maiores armadilhas que todos nós enfrentamos e que compromete nossa vida espiritual é a 

distração. 

• Ser cristão não é ser irresponsável com a sua vida profissional, mas sim ser zeloso com a sua 

vida espiritual. 

• Os negócios mundanos são uma armadilha para nós, quando nos impedem de servir a Deus e de fazer 

o bem às nossas almas. 

• Há muitos focos poderosos de distração: 

Inimigos de uma vida espiritual vitoriosa. 
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• 1. Tempo gasto nas Redes sociais.  

•  O Brasil também ocupa o terceiro lugar no ranking de populações que passam mais tempo na rede 

social media, com uma média diária de 3 horas e 31 minutos, atrás apenas de Filipinas (3h53) e 

Colômbia (3h45). Nesse quesito, a média mundial é de 2 horas e 24 minutos de uso por dia. 

• Quais os sintomas de vício nas redes sociais? 

• Falta de interesse em atividades fora da vida online; 

• Uso prolongado de computadores e smartphones; 

• Sensação de angústia sempre que a pessoa precisa ficar desconectada; 

• Impressão de que determinada experiência não está completa até que seja postada na rede; 

 

• 2. Situações embaraçosas. Hebreus 12:1 

• Ninem todo pecado o e embaraço, mas todo embaraço é pecado. 

 

• 3. Mágoa e ressentimento no coração. Hebreus 12:14-15 

Você compreende que as redes sociais podem escravizar e afetar a vida espiritual de uma pessoa? 

 

1. O terceiro inimigo são as preocupações e ansiedade. 10:41. 

• A ansiedade nunca tira a tristeza do amanhã; só tira a força do hoje. Cyril Barber – 

• Preocupação e ansiedade sempre andam juntas. 

Na sua opinião, como a preocupação e ansiedade afetam a vida espiritual? 

 

2. O quarto inimigo de uma vida espiritual vitoriosa é a falta de intimidade com Jesus. 10:42. 

• Maria estava sentada aos pés de Jesus e aprendendo. Você sabe, muitas vezes ficamos tão preocupados 

em servir a Deus.  

• Ficamos tão ocupados com as atividades. E ficamos tão preocupados e sobrecarregados em nosso 

serviço para Deus, que esquecemos a melhor parte, que é de apenas sentar aos pés de Jesus e aprender. 

• O favor de Deus é necessário para nossa felicidade; a salvação de Cristo é necessária para nossa 

segurança. 

• A atividade para Jesus não pode substituir a intimidade com Jesus. 

• Hernandes Dias Lopes 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 

• 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 o que Maria escolheu. 

• Arrumar a casa não era necessário, mas importante. Foi o que Marta escolheu. 

• 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 Maria, estar aos pés de Jesus, ouvindo a Sua palavra 

era o necessário. Ela escolheu a melhor parte. 

 

Que inimigos de Uma Vida espiritual Vitoriosa você precisa enfrentar e vencer? 

 

 



 

 

 

 

 


