CÉLULA 10/2021

QUEBRA GELO
Qual foi a tua melhor escolha na vida além de Jesus? Cite em algumas palavras.
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: A MELHOR ESCOLHA
Lucas 10:38-42
Como tem sido a sua relação diante das circunstâncias da vida? Será que você tem vivido agitado
de um lado para o outro, correndo atrás de muitas coisas? Ou tem vivido uma vida tranquila e
abençoada aos pés de Jesus?
Lembre-se: Ouvir a Jesus é a melhor coisa que existe na vida. Por isso, é necessário nos
aquietarmos porque Deus deseja falar com você.
A) O retrato de Marta: uma vida sem paz e sem direção.
1- Estava agitada - v.40
2- Ocupada em muitos serviços.
3- Preocupada com muitas coisas - v.41
4- Estava nervosa com a atitude de sua irmã Maria - v.40
5- Estava sem tempo para ouvir a Jesus - Ec 3:1-8
B) O retrato de Maria: uma vida tranquila e equilibrada
1- Priorizou a pessoa de Jesus acima dos afazeres do dia-a-dia - Lc 10:40
2- Buscou os seus ensinamentos - Lc 10: 39
3- Prostrou-se aos seus pés numa atitude de adoração e humildade.
4- Não se preocupou com as críticas da sua irmã - v.40
5- Recebeu a melhor parte - v.42; Sl 1
C) Dos dois exemplos citados, qual deles mais retrata a sua vida hoje? Mt 6:25-34
1- Vale a pena viver uma vida de agitação?
2- Vale a pena viver uma vida sem os ensinamentos de Jesus?
3- Vale a pena viver preocupado (a) com muitas coisas?
4- Vale a pena viver nervoso e irritado (a) com as pessoas?

Conclusão: “Não ter tempo para Deus, é viver perdendo tempo.” Por isso, peça a Deus para que
te ajude a colocar o exemplo de Maria em prática em sua vida e passe a escolher a melhor parte.
Isaías 26.3 nos diz que o Senhor conservará em paz, aquele cuja mente está firme n'Ele. Viver
com qualidade e tranquilidade é viver aos pés de Jesus. Experimente!
___________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Marcos 6:35-44 – Para que o milagre aconteça, precisamos confiar nas mãos do Senhor.
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Devido ao decreto dos próximos 15 dias, estaremos com nossas atividades suspensas.
_______________________________________________________________________________

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita.
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”.
Salmo 122:6

