LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
7
Nos Evangelhos – Marta
LEITURA BÍBLICA: Lc 10:38-42; Jo 12:1-2.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Cl 3:17 E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças a Deus Pai por meio Dele.
Cl 3:23-24 Tudo o que fizerdes, fazei-o com a alma, como para o Senhor, e não para homens,
sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Estais servindo ao Senhor Cristo.
Romanos 12:11 Não sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
OBJETIVO: Ver que, sendo pessoas chamadas por Deus, precisamos primeiramente aprender a
ouvir a Sua Palavra e conhecer o Seu coração; então seremos capazes de servi-Lo de maneira
apropriada e agradável a Ele.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
Faça um relógio com um prato de papel. No centro escreva: “É hora de ...”. Além das horas/minutos,
inclua: Ouvir a Palavra de Deus, Ler a Bíblia, Cantar ao Senhor, Memorizar Versículos, Amar o
Senhor, Servir ao Senhor, Ir às Reuniões de Crianças, Fazer a limpeza, Dormir, Acordar etc.
CONTEÚDO: Em Betânia, um povoado fora de Jerusalém, havia uma preciosa família de três
pessoas, duas irmãs e um irmão: Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e eles
foram atraídos pelo Senhor Jesus e O seguiram. Eram amigos íntimos do Senhor Jesus. Depois que
Lázaro ficou doente e morreu, o Senhor Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Então o Senhor Jesus
veio a Betânia, e Marta O recebeu em sua casa. Maria e Lázaro também estavam lá. Marta gostava
muito de servir ao Senhor. Ela estava muito ocupada preparando coisas para o Senhor Jesus e Seus
discípulos. Maria estava sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a Sua palavra. Lázaro também
estava lá, reclinado à mesa com o Senhor. Lázaro era um testemunho de ser ressuscitado dentre os
mortos. Juntos, eles festejavam em casa com o Senhor Jesus e Seus discípulos.
Marta percebeu que ninguém a estava ajudando e que ela estava servindo sozinha. Então reclamou e
disse: “Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha?” e
completou: “Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.” Mas o Senhor respondeu e disse-lhe: “Marta!
Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo
uma só coisa; Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada”. O Senhor não disse que
Marta não deveria servir, mas ressaltou que ela havia perdido algo em seu serviço. Maria escolheu a
“melhor parte”. Essa parte era sentar-se aos pés do Senhor, passar tempo com o Senhor Jesus e ouvir
Sua palavra. Maria estava amando o Senhor e servindo de maneira diferente, sentando-se aos Seus
pés, ouvindo e concentrando-se em Sua palavra.
O serviço de Marta era necessário. Havia um banquete em sua casa. Como a comida poderia ter sido
preparada sem Marta? Como a casa poderia ter sido preparada para os convidados sem a preparação
e o serviço de Marta? Ela era diligente, capaz e prática. No entanto Marta estava cuidando do Senhor
Jesus de acordo com o conceito dela, que era servi-Lo após Sua longa jornada. Mas o Senhor
também queria que Marta dedicasse seu tempo para ouvir Sua palavra, a fim de conhecer o coração
do Senhor e o Seu desejo. O serviço de Marta era necessário naquela casa naquele dia, pois certas

coisas precisavam ser cuidadas. Servir nas questões práticas é necessário, mas com um coração
amoroso, atitude adequada e sem reclamar. Enquanto o Senhor Jesus estava na casa de Marta,
falando o que estava em Seu coração, era mais importante parar o que ela estava fazendo, sentar-se e
ouvi-Lo, e escolher a “melhor parte” como fez Maria, em vez de fazer coisas para Ele sem conhecer
a Sua vontade.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

Não importa o quanto estamos ocupados, devemos reservar tempo para ouvir o Senhor.
Marta estava muito ocupada com serviços práticos, mas quando o Senhor estava falando essa
era a coisa mais importante que acontecia na casa. Um dos serviços mais importantes para o
Senhor é ouvir Sua Palavra. Algumas pessoas dizem “estou muito ocupado” como desculpa,
mas as pessoas sempre reservam tempo para as coisas que consideram mais importantes.
Precisamos perceber que ouvir o Senhor é muito importante. Ao ouvir Sua Palavra, ler a
Bíblia, memorizar nossos versículos e cantar as músicas das reuniãos de crianças,
conhecemos o Senhor e Seu coração. Semana após semana, nas reuniãos de crianças, temos a
oportunidade de ouvir histórias da Bíblia. O Senhor fica contente quando ouvimos
atentamente.

•

Devemos fazer todas as coisas sem murmurar e reclamar. Alguma vez você ficou
chateado porque algo não parecia muito justo? Talvez seu irmão ou irmã tenha feito menos
tarefas que você. Talvez você tenha precisado trabalhar mais do que outra pessoa. Em vez de
reclamar e murmurar para nossos pais, podemos fazer o melhor que podemos para concluir a
tarefa com a atitude adequada.

•

Ao ouvirmos Sua Palavra e aprendermos, devemos ao mesmo tempo estar servindo.
Havia uma necessidade do serviço prático de Marta. Se ela não estivesse servindo, o que seus
convidados comeriam? Hoje ainda é necessário um serviço prático. Por exemplo, o local de
reuniões precisa estar limpo para as reuniões. As cadeiras precisam ser dispostas para a
reunião das crianças. Não temos zeladores, logo como podemos cuidar disso tudo? E se
ninguém limpasse ou tirasse o lixo e você voltasse na próxima semana? O lixo estaria
transbordando, haveria um cheiro terrível, poderia haver moscas e talvez até mofo! Os
banheiros estariam sujos e não haveria papel higiênico, toalhas e sabão. Se ninguém limpar as
mesas, pode haver nelas restos de cola ou de suco do lanche da semana passada. Como você
se sentiria? Você se sentiria confortável? Quem cuida de todas essas necessidades práticas?

•

Aqui estão algumas áreas de serviços práticos na reunião de crianças: Podemos ajudar a
colocar as cadeiras, as mesas e o computador ou projetor para a abertura da reunião. Podemos
ajudar a servir o lanche, guardar os lápis de cera, marcadores e tesouras, apagar o quadronegro, varrer ou aspirar o chão, ajudar a empilhar as cadeiras, esvaziar o lixo, etc.
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