
um dos que estavam com ele à mesa..." (Jo 12:2). 
Maria novamente escolhe, não só estar com o 
Senhor, mas também honrá-lo ungindo-lhe os pés 
com um preciosíssimo perfume: "Então Maria 
pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume 
caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou 
com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a 
fragrância do perfume." (Jo 12:3). Veja a avaliação 
que os seus próprios discípulos escolhem dar para 
tal ato:  "Os discípulos, ao verem isso, �caram 
indignados e perguntaram: Por que este 
desperdício?" (Mt 26:8). 

Enquanto Maria e Lázaro escolheram 
desfrutar do privilégio de estar com o Senhor, 
"...Marta servia..." (Jo 12:2). E nem era a sua casa! 
Estavam todos na casa de Simão, o leproso (Mt 
26:6). A pobre Marta não mudou suas escolhas, 
mesmo depois da repreensão que recebeu do 
Senhor na sua casa. 

Diante desses exemplos de escolhas, 
cabe-nos pelo menos dois autoexames:

Que escolhas têm nos impedido de desfrutar 
da comunhão com o Senhor?

Quando escolhemos priorizar outras coisas 
em detrimento do Senhor, o que isso nos mostra 
sobre a importância que damos a Ele?

Marta! Marta! Você está preocupada e 
inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é 
necessária.

"... certa mulher chamada Marta O recebeu em 
sua casa. Maria, sua irmã, �cou sentada aos pés do 
Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava 
ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, 
perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã 
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe 
que me ajude! Respondeu o Senhor: Marta! Marta! 
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; 
todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a 
boa parte, e esta não lhe será tirada." (Lc 10:38-42)

Cada irmã fez uma escolha. Maria escolheu 
deixar seus muitos afazeres para �car aos pés do 
Senhor e aprender com Ele. Marta escolheu 
desperdiçar a singular oportunidade de aprender 
com Jesus, pois tinha coisas, para ela, mais 
importantes para fazer. Note que ela �cou 
indignada com sua irmã Maria, pela escolha que 
fez, e até com o próprio Senhor, por apoiar sua 
escolha! De�nitivamente, Marta não achava 
importante desfrutar da presença e ensinos do 
Senhor!

O que as escolhas de cada uma revelam sobre 
elas?  Marta considerava um absurdo priorizar estar 
com Jesus em detrimento dos importantes afazeres 
da casa. Maria não perderia tal oportunidade, 
mesmo que a casa estivesse caindo! 

Em uma outra ocasião, alguns dias antes da 
morte de Jesus, Ele se encontra novamente com as 
duas irmãs e com seu irmão, Lázaro, a quem o 
Senhor havia ressuscitado. Neste encontro, Lázaro 
também escolhe não perder a oportunidade de 
desfrutar da presença do Senhor: "... sendo Lázaro 

Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão | O que Deus quer de você? - Texto: Miquéias
Introdução
Mq 1.1; Mq 6.1-2; Mq 1.2; Mq 1.9-16

Duas CERTEZAS que deve ter:

1ªCerteza: Apesar das impressões em contrário o 
pecado sempre leva à perda e destruição.
Pecados cometidos - Mq 2.1-3; Pv 6.16-17; Mq 3.2,11; 
Mq 6.10-11;  Mq 7.3,4; Mq 2.6-7; Mq 2.11; Mq 3.5-6

Consequências naturais - Mq 7.5-6

Juízos de Deus - Mq 1.3-7,12; Mq 2.3; Mq 6.13,16

É de dar dó - Mq 2.4; Mq 3.4; Mq 1.8; Mq 6.14-15; Mq 7.1; 
Rm 6.21; Gl 6.7



ANOTAÇÕES
2ªCerteza: Apesar dos pesares, você ainda pode 
desfrutar de toda bondade do Senhor
Reino messiânico - Mq 5.2

Tem à disposição a graça - Mq 3.8

Tem plenas condições de cumprir o que Ele quer?
Mq 6.6-11

Deus restaura - Mq 7.7-9,15,18-20

Conclusão: 


