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SÉRIE: JESUS EM CASA 

 

ESTUDO 10: JESUS NA CASA DE MARTA 

 

Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; todavia 

apenas uma é necessária. (Lucas 10.41-42) 

 

QUEBRA GELO: O estudo de hoje baseia-se na narrativa em Lucas 10.38-42, que 

mostra uma divergência entre duas irmãs Marta e Maria. Leia o texto e em seguida 

lance esta pergunta aos presentes: qual seria sua maior preocupação se fosse você a 

receber Jesus e os apóstolos em sua casa? Deixar a casa impecavelmente limpa e 

arrumada... Preparar a melhor comida possível? Decorar a casa? Registrar o 

momento com fotos e vídeos? Cuidar da segurança, para que pessoas estranhas não 

viessem se aproveitar ou prejudicar a ocasião? Ou desfrutar ao máximo da visita, 

sentando-se aos pés do Senhor e procurando ouvir atentamente tudo o que Ele teria 

para ministrar? 

Lucas não nos informa o nome do povoado onde Marta vivia. Mas em João 11.1, 

temos a informação de que o lugar se chamava Betânia, próximo cerca de 3 

quilômetros a leste de Jerusalém. O texto informa que era Marta quem hospedava 

Jesus – dá a entender que a casa fosse de Marta e que Maria estaria ali para ajudar 

na recepção. Entretanto, as duas mulheres apresentaram um comportamento muito 

diferente. 

MARTA ESTAVA OCUPADA COM MUITO SERVIÇO. Em Lc 10.40, encontramos que 

a dona da casa estava envolvida em “muito serviço”. No verso 41, Jesus a descreveu 

como “preocupada e inquieta com muitas coisas”. Além disso, Marta estava indignada 

com a sua irmã, Maria. Ela achava que a irmã deveria ter o mesmo comportamento 

que ela e apelou ao Senhor, para que Ele repreendesse a irmã “folgada”. 

Há vários anos um pregador norte-americano, David Wilkerson, pregou um sermão 

intitulado “Coisas Boas que Impedem as Pessoas de Entrar no Céu”. Casar, beber, 



comer, trabalhar, passear, negociar... que há de mal nestas coisas? Ele baseou-se no 

texto de Mateus 24.37-39. Uma “coisa boa” torna-se ruim quando ela toma o lugar de 

Deus na vida de uma pessoa. Quando esta “coisa boa” leva a pessoa a não pensar o 

que, realmente, é imprescindível: conhecer a Deus.  

Marta estava envolvida com panelas e fogão! E se achava cheia de razão a ponto de 

reclamar com o Senhor! Há quem fique tão preocupado e inquieto que chega até 

mesmo a adoecer! E não é o propósito de Jesus nos trazer mais peso ou 

preocupação. Ele veio para nos dar alívio e paz interior! 

MARIA APROVEITOU MUITO BEM A OPORTUNIDADE! Em Lc 10.39, lemos que 

Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra.  Esta expressão 

“sentar-se aos pés” significava literalmente assumir a postura de um discípulo ou 

estudante. O apóstolo Paulo, em Atos 22.3, no texto grego original, conta seu 

testemunho de ter sido educado “aos pés de Gamaliel”, seu mestre no Farisaísmo. 

Maria estava aproveitando a grande oportunidade de sua vida: posicionar-se como 

uma discípula de Jesus, o Raboni (Mestre de mestres).  

Aliás, foi outra mulher chamada Maria, de Magdala, quem chamou Jesus de Raboni 

em João 20.16. Um detalhe importante é que naquele tempo as mulheres não podiam 

inscrever-se como seguidoras de um rabino. Sentar-se aos pés de um Mestre era 

exclusivo a homens. Mas Maria aproveitou a oportunidade de estar aos pés do 

Raboni. Jesus, o nosso Mestre, é acessível a todo que o busca de todo o coração.  

Jesus aprovou a ação de Maria. Note a resposta de Jesus à reclamante Marta: 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 10.41-42).  

Foi Jesus quem fez esta pergunta: Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo 

inteiro e perder a sua alma? (Mt 16.26). De que adianta fazer tantas coisas e 

continuar sem salvação? Jesus quis mostrar que Maria escolheu a coisa mais 

importante: a atitude que garante salvação.  

Hoje é dia de salvação para quem entende que ouvir, crer e confessar a Jesus como 

Senhor é prioridade absoluta em sua vida.  

CONCLUSÃO: Sugiro que você convide todas as pessoas que desejam se entregar a 

Jesus como Senhor a se colocarem de joelhos no chão do local onde acontece sua 

célula. Ajude-as a declarar a Jesus como o Mestre dos mestres, o único que tem 

Palavras de Vida Eterna.  


