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O Incomparável 
Privilégio de Desfrutar 
da Presença de Deus



Caminhando Jesus e os seus
discípulos, chegaram a um povoado,
onde certa mulher chamada Marta o
recebeu em sua casa. Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés do Senhor,
ouvindo a sua 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)



A seriedade na comunhão com 
Deus requer uma disciplina 

imprescindível mas altamente 
benéfica e imensamente prazerosa. 
A negligência deve ser combatida 

pois é altamente nociva e 
inevitavelmente aflitiva.



Seriedade na Comunhão com Deus

Disciplina
Imprescindível
Altamente Benéfica
Imensamente Prazerosa

Negligência
Combatida
Altamente Nociva
Inevitavelmente Aflitiva



6 Contrastes 
Didáticos



Valorização



Marta
•Valorizou mais a 
hospitalidade do 
que desfrutar da 
presença do 
hóspede 

Maria
•Valorizou 
somente desfrutar 
da presença do 
Senhor
•O resto não 
importava

Contraste na Valorização



Valorização
Priorização



Contraste na Priorização

Marta:
•Priorizou os 
serviços da casa

Maria
•Priorizou 
aproveitar cada 
segundo e 
desfrutar da 
presença de 
Jesus



Atividade Inadiável Importante Prioridade

Assistir filme na TV

Acessar redes sociais

Sair com amigos

Ler um livro

Estudar a Bíblia

Orar

Exemplos de Coisas que Valorizamos
Dedicamos nosso tempo



Atividade Inadiável Importante Prioridade Tempo Gasto?

Acessar redes sociais

Estudar a Bíblia

Assistir filme na TV

Ler um livro

Orar

Sair com amigos

Priorização Equivocada



Atividade Inadiável Importante Prioridade Tempo Gasto?

Orar

Acessar redes sociais

Estudar a Bíblia

Ler um livro

Assistir filme na TV 

Sair com amigos

Priorização Edificante



Valorização
Priorização
Escolhas



Contraste nas Escolhas
Marta:
•Escolheu dedicar-se 
às tarefas da casa
•Escolheu 
desperdiçar a "Boa 
Parte"

Maria
•Escolheu deixar de 
lado as tarefas da casa
•Escolheu desfrutar da 
"Boa Parte"
•Assentar-se aos pés 
de Jesus 
•Aprender com Jesus





Os céus e a terra tomo, hoje, por
testemunhas contra ti, que te propus a vida
e a morte, a bênção e a maldição; escolhe,
pois, a vida, para que vivas, tu e a tua
descendência, amando o SENHOR, teu
Deus, dando ouvidos à sua voz e
apegando-te a ele; pois disto depende a
tua vida e a tua longevidade; para que
habites na terra que o SENHOR, sob
juramento, prometeu dar a teus pais,
Abraão, Isaque e Jacó. (Dt 30:19-20)



A mulher mais gentil e delicada entre
vocês, ..., será mesquinha com o
marido a quem ama e com o filho e a
filha, não lhes dando a placenta do
ventre nem os filhos que gerar. Pois a
intenção dela é comê-los secretamente
durante o cerco e no sofrimento que o
seu inimigo infligirá a vocês em suas
cidades. (Dt 28:56-57)



Um dia, quando o rei de Israel
inspecionava os muros da cidade, uma
mulher gritou para ele: Socorro,
majestade! O rei respondeu: Se o
Senhor não socorrê–la, como poderei
ajudá–la? Acaso há trigo na eira ou
vinho no lagar? Contudo ele
perguntou: Qual é o problema? Ela
respondeu: Esta mulher me disse:...



Vamos comer o seu filho hoje, e
amanhã comeremos o meu. Então
cozinhamos o meu filho e o comemos.
No dia seguinte eu disse a ela que era
a vez de comermos o seu filho, mas
ela o havia escondido. Quando o rei
ouviu as palavras da mulher, rasgou as
próprias vestes... (2Rs 6:26-29)



Valorização
Priorização
Escolhas



Valorização
Priorização
Escolhas
Posturas



Contraste nas Posturas
Marta:
•Desinteresse - Havia 
tarefas + importantes
• Indignação - com a 
irmã e com Jesus!
•Ousadia - deu uma 
bronca em Jesus
•Petulância - deu uma 
ordem para Jesus 

Maria
• Interesse - nada era 
mais importante
•Humildade - aos pés 
de Jesus
•Avidez - pelos 
ensinamentos de 
Jesus
•Deslumbramento -
"a boa parte"



Valorização
Priorização
Escolhas
Posturas
Consequências



Contraste nas Consequências

Marta:
•Desperdiçou a 

oportunidade:
• De estar com Jesus
• De aprender diretamente 

da fonte de todo o saber
• Ficou ocupada (agitada), 

preocupada e inquieta
• Foi reprendida pelo 

Senhor

Maria:
•Aproveitou a 

oportunidade:
• De estar com Jesus
• De aprender diretamente 

da fonte de todo o saber
• Foi elogiada pelo 

Senhor
• Foi presenteada com a 

continuação da "boa 
parte"



Valorização
Priorização
Escolhas
Posturas
Consequências
Satisfação



Contraste na Satisfação
Marta:
•A visita do Senhor 
foi um fardo:
• Teve que cuidar de 

tudo sozinha 
• Experimentou  o 

"gosto amargo" de 
ser repreendida pelo 
Senhor

Maria:
•A visita do Senhor foi um 

privilégio:
• Desfrutou de cada segundo 

da "boa parte"
• A presença do Senhor 

seguramente lhe trouxe 
muito prazer
• O elogio do Senhor 

certamente a deixou muito 
feliz



Valorização
Priorização
Escolhas
Posturas
Consequências
Satisfação



Conclusão



Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para
Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele
ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe,
pois, ali, uma ceia; Marta servia, sendo
Lázaro um dos que estavam com ele à
mesa. Então, Maria, tomando uma libra de
bálsamo de nardo puro, mui precioso,
ungiu os pés de Jesus e os enxugou com
os seus cabelos; e encheu-se toda a casa
com o perfume do bálsamo. (João 12:1-3)



Eis que estou à porta e bato; se
alguém ouvir a minha voz e
abrir a porta, entrarei em sua
casa e cearei com ele, e ele,

comigo.
(Ap 3:20)








