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Quebra-gelo (5 min)
Alguma vez você fez uma escolha da qual se arrependeu depois? Compartilhe.

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento da 
Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 10.38-41

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 No texto em que lemos, vemos Marta, uma mulher que estava 
crescendo na fé, deixar-se levar pelas preocupações desta vida. Seu foco nos 
afazeres não a permitiu enxergar a grande oportunidade que estava perdendo: 
desfrutar da companhia de Jesus. Quantas vezes você e eu somos tentados a 
agir semelhantemente? Quantas vezes deixamos de desfrutar de um momento 
a sós com Deus em nosso dia ou de estar ao lado de alguém por causa da 
lista de coisas que temos para fazer? O trabalho e serviços domésticos são 
de fato importantes, mas nunca findarão. Nossos filhos, no entanto, estão 
crescendo, e um dia formarão suas próprias famílias. Nossos amigos não 
estarão ao nosso lado para sempre. Nossa liberdade de nos reunirmos como 
igreja nos poderá ser totalmente retirada. A única coisa que permanecerá 
serão as mesmas listas de afazeres. Que em nossa caminhada de crescimento
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na fé, o Senhor nos ajude a enxergar que a melhor parte da vida é o desfrutar 
do nosso relacionamento com ele e com o próximo. E se algum dia você 
falhou em não aproveitar a companhia de alguém e gostaria de voltar no 
tempo para consertar o erro, não carregue o fardo do passado! Olhe para 
Jesus e desfrute do seu perdão liberado na cruz! Peça que a partir de hoje 
você saiba como investir em vidas, desfrutando ainda mais da companhia de 
Jesus e das pessoas que estão ao seu redor.

Refl exão
1. A quais das personagens bíblicas você se assemelha hoje, Marta ou Maria?
2. O que você precisa deixar de lado para usufruir da presença de Jesus ou de 

pessoas queridas?
3. Como você agirá a partir de agora para não ceder à tentação de focar em 

coisas que poderiam estar em segundo plano?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para que, neste 
ano que se inicia, cada um possa fazer a melhor escolha: estar ao lado de Jesus.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra em nossas 
redes sociais e nosso site.
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