Escolha a Boa Parte Lc 10.38-42
Introdução: Agitação diária, o estresse, e as aflições da vida são o combustível para
nossa correria. Mas do que adianta viver agitado, perturbado, angustiado, se não
consigo resolver todas as coisas?. Será que se eu investir parte do meu tempo para
estar na presença de Deus, não terei tempo para as demais coisas? Se eu, não dou
atenção para Jesus, como, terei a atenção dEle?
Vejamos 4 pontos chave deste capítulo: recortar e distribuir é sempre bom
1. Nem sempre os que recebem a Cristo em sua vida lhe dão a devida atenção.
(Marta foi quem recebeu Jesus em sua casa vr 38, mas, ficou preocupada com
outras coisas).
2. Dar atenção as palavras de Jesus é fundamental para chamar a atenção dEle.
(Maria ouvia atentamente o que Jesus lhe falava, assentada aos pés do Mestre vr
39). A quem você tem dado atenção?
3. A distração e a preocupação são dois fatores que impedem de termos comunhão
com o Senhor. (Esses fatores não só roubam nosso tempo, como também traz peso
para vida. É também uma desonra ao Mestre, pois quando recebemos alguém, a
atenção é um sinal de que essa pessoa é importante para mim vr 40).
4. Ansiedade e fadiga, é o resultado quando corremos o dia todo.
(Pensamos muitas vezes que, se não fizermos o que temos para fazer, ninguém
fará. Isso é verdade, mas o que precisamos entender aqui são as palavras dita pelo
Senhor: “...Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada” vr 41,42.
Conclusão: Escolher o que não me será tirado é uma boa escolha. Porque as
demais coisas passarão. Por isso escolho DEUS.
Quebra-Gelo Que desenho é este?
Cada participante fará um desenho com o dedo nas costas da pessoa à sua frente.
Você terá de adivinhar que desenho foi feito em você. Somente sairá da brincadeira quem
acertar o desenho. (melhor pessoa mesmo sexo)
Frase para o líder

“No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não
existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz..”
Avisos
Quinta feira: Oração 19:30h Encontro de Fé 20h
19/04 Sermão da Montanha 14h. Rochdalle, benção do pão e peixe. Quem for de ônibus dar nome
para a Tereza.
21/04 CARMESIN Cantata de Páscoa às 10h e 18h. convide seus amigos e vizinhos

