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LIÇÃO 10 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS                                         

 

- QUEBRA GELO (1.7): “Compartilhe algo que lhe fez amadurecer depois de levar   
                                      algumas pancadas na vida.” 
  
- ADORAÇÃO (C .1):  Jesus em tua presença. 
 
RELACIONAMENTOS, A PRIORIDADE DA CÉLULA DE JESUS. 
 

O caos dos dias de Noé acontece hoje; as pessoas vivem como indivíduos desconectados 

de Deus e do próximo, não entendem o valor da vida em comunidade - família. A resposta de 

Jesus para este problema é relacionamento cristão do tipo grupo pequeno.    

 Jesus Cristo priorizou os relacionamentos com o Pai e uns com os outros em sua 

célula. Vamos aprender sobre o que Ele espera de nós através da vida de Marta e Maria. Elas 

representam tipos de igreja; de crentes; de relacionamentos que se pode ter com Deus. 
 
LUCAS 10.38-42. “Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa 

mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. – Receber Jesus em casa não é suficiente...; 

Porque não? Porque receber ou fazer algo para Cristo sem estar com Ele não tem valor para 

Deus e nem para a humanidade. É preciso fazer tudo em comunhão com Ele e com os outros. 
 

39 “Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a 

sua palavra”.  Que prioridades e valores Maria tinha de acordo com este texto?      

✓ Aquietar e esperar na presença Dele; 2.Intimidade; 3. Ouvir sua voz (palavra),  4.Sacrificar 

qualquer tarefa para estar com Cristo. 5. Servia e trabalhava com Ele. Como você pratica estes 

valores no dia a dia?  Os principais meios são no à sós com Deus e na célula. 
 

40 “Marta, porém, andava preocupada com muito serviço; e aproximando-se, disse: 

Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me 

ajude”  De acordo com o texto o que Marta fazia? 1. Ela se pre-ocupava, “trabalho infrutífero e 

sem valor”. 2. Sempre se preparando para a presença de Cristo, mas era raro experimenta-la. 

3.Reclamava e murmurava. 4. Agia sozinha e não dependia dos outros; 5.Mandava porque 

achava-se no direito por trabalhar muito. Jesus está satisfeito com estas atitudes? (NÃO). 
 

41 “Respondeu-lhe o Senhor: “Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas 

coisas”;  Qual era o estado emocional e físico de Marta? Ela estava espiritualmente doente...  
 

42 “entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só; e Maria escolheu a boa parte, 

a qual não lhe será tirada”. O que era mais importante para Marta: Jesus ou o seu 

trabalho/agenda? Era o trabalho, e este seria perdido porque não tinha comunhão com Ele. 

Qual é a única coisa importante para Jesus e para nós? Comunhão com Ele e com os outros. 

Marta sacrificou a comunhão, a oração e era improdutiva; Maria sacrificou tudo para estar com 

Jesus, e era produtiva e a presença de Deus nunca lhe foi tirada.   
 

 Em grupo de três pessoas compartilhem e orem: “Porque Jesus disse que esta era a melhor 

parte”? O que você precisa mudar para manter um tempo a sós com Deus diariamente e se 

ocupar em pensar, interceder e buscar os perdidos para Deus?  

 
EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO: 

• Evangelismo - Apelo: Se seus relacionamentos estão quebrados, Cristo quer restaurá-los...  

• Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos e encontre com o discípulo... 
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