
Plano de leitura: Maria e Marta 
 
Dia Um 
Leia Lucas 10:38-42 
 
Como você organiza o seu tempo? Se você pensa na escola, você é o tipo de pessoa que tem 
um fichário para cada aula - com código de cores - e com separadores para cada semana? 
Talvez você se encontre do outro lado desse espectro - e seja aquela pessoa que estuda na 
noite anterior a aula. És um bom principiante, com suas pastas, mas agora não sabes onde 
elas estão, enquanto escreves essa redação nas primeiras horas da noite antes do prazo final. 
 
As tarefas escolares são uma coisa - as coisas que amamos são outra completamente 
diferente. 
 
Se há algo que esperamos ansiosamente, como bailes ou conseguir o seu primeiro carro, 
podemos ser eficientes e organizados como o próprio Daniel Mead (criador dos organizadores 
do Mead ©). Planejaremos com meses de antecedência o que vestiremos para o baile. 
Trabalharemos por horas, tornando nosso carro novo o mais impecável e legal possível. 
 
Nossas prioridades levam os primeiros detalhes do nosso tempo. 
 
Maria e Marta receberam um convidado muito importante. Marta queria fazer com que Jesus se 
sentisse bem-vindo, impressionando-o. Maria queria fazer Jesus se sentir bem-vindo, 
reconhecendo-o. Marta apelou à autoridade de Jesus ("Diga a ela para me ajudar!"). Maria 
apelou à graça de Jesus. Há momentos para ambos em nossas vidas, mas a presença de 
Jesus sempre deve ser uma prioridade para nós. 
 
Escolher a presença de Jesus é sempre melhor do que, bom..., é melhor do que qualquer outra 
coisa na vida 
 
Perguntas:  

1. Fora da sua relação com Jesus, quais seriam as 5 prioridades principais da sua vida? 
2. Como é que Jesus se encaixa nas prioridades que enumerou? 
3. Que coisas você poderia ajustar na sua rotina diária que dariam a Jesus mais prioridade 

na sua vida? 
 
 
 
 
 
 
 



Dia dois 
Leia: Lucas 10:38-39 
 
Você não se sente especial sendo convidado para as coisas?  No momento, como o 
Coronavírus continua limitando nosso ir e vir, é uma lufada de ar fresco (sem trocadilhos) 
quando seu grupo envia uma mensagem para você e o convida para ir tomar um sorvete ou ir 
ao cinema.  
 
Marta recebe tantas críticas nessa passagem! Nós sempre focamos na parte da história em 
que Marta está estressada com a falta de ajuda na cozinha e a resposta de Jesus a ela. Nós 
adoramos elogiar Maria por "escolher" sentar-se aos pés de Jesus, adorando e ouvindo-O. 
Mas, poderíamos dar também a Marta um pouco de crédito por seu próprio ato de adoração - o 
Convite? 
 
O versículo 38 nos diz que o convite para Jesus visitar veio de Marta. Foi Marta quem 
reconheceu Jesus. Foi Marta que tomou a iniciativa de convidar Jesus. Foi Marta que tomou 
medidas para fazer Jesus se sentir bem-vindo. 
 
Embora seja verdade que Maria é creditada por adorar a Jesus, Marta também O adorou com 
seu convite. O reconhecimento dela da presença de Jesus em sua vida mostra seu coração no 
assunto. A adoração é tanto convite quanto atenção a Jesus. 
 
 
Perguntas: 

1. Quais são as maneiras pelas quais uma pessoa pode adorar a Jesus - reconhecê-lo em 
suas vidas?  

2. Em que áreas da sua vida você precisa convidar Jesus? 
3. Como convidar Jesus para certas partes da sua vida é um ato de adoração? 

 
Dia Três 
Leia Lucas 10:40 
 
Quando você é criança, as coisas sendo "justas" são uma grande coisa. Sou o mais velho da 
minha família e quando meu irmão mais novo reclamava que as coisas eram injustas, eu dava 
um grande sorriso porque sabia o que viria a seguir de meus pais: "A vida não é justa". (Nós 
somos do sul) 
 
Agora, quando é com a gente, a dor é muito mais real. Quando os meus amigos conseguiam 
fazer as coisas e eu não conseguia, eu pegava o cartão de "justiça". Nunca funcionou. Eu 
ficava de mau humor, resmungava e sonhava com o dia em que eu poderia fazer minhas 
próprias escolhas. 
O que há com a nossa necessidade de que as coisas sejam justas? O pensamento de alguém 
nos ajudando nos enlouquece! 
 



O dilema de Marta girava em torno da justiça. Ela estava fazendo todo o trabalho; Maria estava 
sentada sem fazer nada. Foi injusto. Maria estava aproveitando seu tempo com Jesus; Marta 
estava tendo que escravizar um fogão longe de Jesus. 
 
Curioso sobre isso - Jesus nos ordena muitas vezes que giremos em torno de servir aos outros. 
Emparelhado a isso está uma atitude de "você, depois eu". Jesus nos chamou para servirmos 
uns aos outros, mas não esperando receber nada de volta. Devemos servir aos outros 
independentemente de sua resposta a nós. O ato de Marta de servir foi condicional - "Eu te 
servirei, Jesus, desde que não tenha que fazê-lo sozinha". Quando colocamos condições no 
nosso serviço, não estamos servindo como Jesus. Não havia condições para o sacrifício dele 
por nós. 
 
 
Questions: 

1. Você às vezes serve outras pessoas com motivos errados ou uma atitude errada? 
Pense em uma vez que você fez isso. 

2. Há certas pessoas que você tem dificuldade em servir com uma boa atitude? Por que 
isso é difícil? 

3. Por que a nossa atitude de serviço é importante para Jesus? 
 
 
Dia Quatro  
Leia João 11:1-15 
 
Hoje, vamos levar a história de Maria e Marta para outro encontro que elas tiveram com Jesus. 
Lázaro, o irmão de Maria e Marta, estava doente. Elas chamaram Jesus para vir e curá-lo. Em 
questão de dias, Lázaro estaria morto. Este era um apelo urgente. 
 
E por causa do grande amor de Jesus por eles, ele esperou mais quatro dias. Espera aí. O 
que? Isso não parece certo, não é? Se Jesus os amava tanto, por que esperou? Jesus nos diz 
no versículo 4: "Essa doença não acabará em morte; é para a glória de Deus, para que o Filho 
de Deus seja glorificado por meio dela." 
 
Às vezes, há coisas maiores acontecendo ao nosso redor das quais simplesmente não 
estamos cientes. Deus está trabalhando, e muitas vezes não vemos o que Ele está fazendo até 
depois de tudo dito e feito. A resposta tardia de Jesus aos pedidos de ajuda de Maria e Marta 
foi projetada para mostrar um lado diferente de si para eles. Ele queria que seu amor por eles 
fosse algo mais profundo - mais significativo. Ele queria que seu ato de amor afetasse uma 
multidão maior de pessoas do que apenas uma pequena família. 
 
Deus às vezes atrasa suas respostas às nossas orações. É aconselhável dar um passo atrás e 
pedir a Deus que nos dê uma “visão geral” do que Ele está fazendo, em vez de levar a resposta 
tardia para um lado pessoal. Deus nos ama demais para nos dar tudo o que pedimos - e no 
tempo certo.  



 
Perguntas: 

1. O que você acha que a demora de Jesus em responder a Maria e Marta fez pelo 
relacionamento deles com Ele? 

2. Deus já retardou uma resposta a uma oração sua? Qual foi o resultado? 
3. Como você pode ver Deus fazendo algo maior em uma situação pela qual você está 

esperando agora? 
 
 
Dia Cinco   
Leia João 11:17-44 
 
Durante a temporada de quarentena, muitos de nós desejamos estar perto de pessoas. Claro, 
vimos o rosto de nossos amigos e conversamos o dia inteiro por meio de nossos telefones. Nós 
explodimos seus telefones com mensagens de texto. Mas há algo sobre estar presente com as 
pessoas que você ama. 
 
Maria e Marta deram a mesma resposta a Jesus quando O encontraram em Seu retorno a 
Betânia. Ambas as mulheres abordaram Jesus com esta afirmação: 
 
"Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." (v. 21 e 32) 
 
Maria e Marta precisavam da presença de Jesus para que seu irmão Lázaro vivesse. Eles 
viram que a presença física de Jesus era a chave da vida. Quando Jesus os informou que era 
"a ressurreição e a vida", Maria e Marta tiveram um conhecimento mais profundo do amor e 
poder de Jesus. O toque de Jesus é poderoso, mas a palavra de Jesus é igualmente poderosa. 
Todos naquele momento chegaram a essa conclusão. 
 
Que conforto saber que temos esse poder à nossa disposição! Jesus falou essas palavras aos 
discípulos antes de subir. Mateus 28:20 deve ser estampado em nossos corações: 
 
"E lembrem-se, eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos." 
 
O nome de Jesus é Emanuel, que significa "Deus conosco". Celebre esta verdade hoje - Jesus 
está presente com você! 
 
Perguntas: 

1. Quando você mais sente a presença de Deus? 
2. Como devemos lidar com aqueles momentos em que não sentimos a presença de 

Deus? 
3. Como seu dia mudaria, se você realmente percebesse que Jesus está com você a cada 

momento?  
 


