
 

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: Considerar a importância da vida espiritual vitoriosa, bem como os inimigos sutis que a impedem.  

• O tema é o mesmo do outro estudo, mas os tópicos são outros, pela riqueza da Palavra de Deus. 

• Todo verdadeiro cristão anseia por uma vida espiritual vitoriosa. 

• O que é Vida espiritual vitoriosa – intimidade com o Senhor. Fazer o que Maria fez, sentada aos pés de Jesus 

para ouvir sua palavra. Interesse em Jesus e em ouvir a Sua palavra. Desenvolver relacionamento com o Senhor 

Jesus Cristo. 

• 1. Uma vida espiritual vitoriosa é necessária. 

• Sem uma vida espiritual vitória o crente fracassa. 

• 2. Uma vida espiritual vitoriosa é possível. 

• É possível, com a ajuda do Espirito Santo de Deus, alcançarmos uma vida espiritual. Vitoriosa. 

• 3. Uma vida espiritual vitoriosa leva tempo. 

Não há atalhos que nos tirem de uma vida espiritual morna, para uma vida espiritual fervorosa. Isto leva tempo e 

disciplina pessoal. 

• 4. Uma vida espiritual vitoriosa não é fácil. 

• Sem a ajuda do Espirito Santo, nenhum de nós consegue ser vitorioso na vida espiritual. 

 

• O texto nos oferece uma visão de vida espiritual, na figura de Maria assentada aos pés de Jesus para ouvi-lo. 

• Além dos elementos já citados no outro estudo, há outros que se constituem em inimigos, ou no mínimo 

obstáculos, para uma vida espiritual vitoriosa. 

• Imaginemos a situação de muitas pessoas chegando para uma refeição em casa. 

• Um autor sugere que foram os 70 que saíram em missão. Não há intervalo na narração, portanto, bem plausível 

este argumento. Lucas 10 

• Em outro momento Jesus enviou os doze. Lucas 9:1-6 

 

1. O primeiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa é a tolice de querer controlar tudo. 

• No capitulo 10, Jesus os encorajou a saírem e, nas casas em que fossem recebidos, comessem e bebessem. 

Lucas 10:7-8. 

• Jesus viajou com muitas pessoas. E aqui estavam pelo menos setenta viajando com Ele, porque Ele 

os enviou de dois em dois, para irem para as aldeias antes Dele. Então imagine essa multidão vinda 

para o almoço. Chuck Smith Commentary 

• De repente chega uma caravana para comer e beber.  

• Quem fica querendo controlar tudo vai deixar passar o mais importante. 

• Marta se esqueceu de quem era Jesus, e isto a fez ficar preocupada. 

• Marta apresenta um perfil de uma pessoa controladora. Queria controlar tudo, parece que queria controlar 

até Jesus. Seu pedido é um pedido controlador. 

• “Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me 

ajude".  Lucas 10:40 

• Há pessoas que, por não conseguirem controlar uma situação, não aprendem que neste caso é necessário confiar 

em Deus. 

•  Precisamos aprender a fazer o que podemos e devemos fazer. 

• A confiar naquilo que só Deus pode fazer. 
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2. O segundo inimigo de Uma ida Espiritual Vitoriosa é a oração equivocada. 

• Marta pediu que Jesus repreendesse sua irmã. 

• Fez uma oração equivocada. 

• Neste momento o Senhor Jesus já havia realizado duas multiplicações de pães e peixes. Ambos aconteceram 

antes da Transfiguração, portanto, antes deste momento. 

• Primeira multiplicação: cinco pães e 2 peixinhos para cinco mil homens. 

• Segunda Multiplicação: sete pães e alguns peixes – quatro mil. Marcos 8:14-21. 

• Sua oração talvez pudesse ser no mínimo: Qual o cardápio que o Senhor vai multiplicar hoje? 

• Muitas vezes fazemos orações equivocadas e isto compromete uma vida espiritual vitoriosa. 

• “Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites”. Tiago 4:3. 

• Há orações genéricas x orações específicas. 

• A reposta a oração alimenta a nossa vida espiritual. 

• “A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida”. Provérbios 13:12. 

• O problema é que fazemos orações genéricas. 

• As orações genéricas atendem a nossa religiosidade. Como a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18:9-14. 

• Orações específicas respondem a nossa intimidade. 

• Oração genérica basta ter algum mínimo sentimento religioso. 

• Oração específica exige FÉ e CORAGEM. 

Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores.  

Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em 
nome do Senhor e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, 
ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:13-14 

• A oração genérica apresenta dificuldades para ser claramente percebida. 

• A oração específica, por outro lado, tem na sua resposta específica a sua melhor constatação. 

• Há muitos exemplos de orações específicas na Bíblia: 

• Gideão lutando contra os midianitas. Juízes 6:36-39. 

• O leproso curado por Jesus. Marcos 1:40-45. 

• Precisamos aprender a fazer orações específicas, mas isto exige fé. 

 

3. O terceiro inimigo de Uma Vida Espiritual Vitoriosa são as escolhas erradas. Lucas 10:41-42 

• Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, significa dizer que Marta escolheu a parte que não era boa. Houve 

escolhas. De uma e de outra. 

• Fez escolha errada certamente interfere em Uma Vida Espiritual Vitoriosa. 

• “A maioria das escolhas que fazemos diariamente é sem importância e não afeta em nada o nosso futuro. 

Entretanto, algumas delas podem determinar o destino de uma pessoa, uma família e uma nação”. Roberto 

Aylmer. Escolhas. P.12 

• ““. é assim que aprendemos e, .muitas vezes, é assim que fazemos escolhas; ou  como a visão focal é 

imediata da emoção, ou a frieza da razão. Escolhas definem nosso destino, especialmente as pequenas 

escolhas”. Roberto Aylmer. P. 24 

• A vida é feita de escolhas. Toda escolha traz consequências. Umas sem importância, outras com grande 

importância. 

• Há duas fases na vida de qualquer pessoa: 

• 1. Na primeira, fazemos muitas escolhas e enfrentamos poucas consequências. 

• 2. Na segunda fazemos poucas escolhas e enfrentamos muitas consequências. 

• Maria escolheu a boa parte. O que significa dizer eu Marta escolheu a má parte. 

Conclusão: 

• Dos inimigos de uma Vida Espiritual Vitoriosa, com qual deles você se identifica? 

• Qual dos inimigos listados lhe parece mais difícil de vencer? 

• Quais são as suas escolhas no presente e que podem afetar e impedir uma Vida espiritual Vitoriosa? 

 

 

 



 

 


