JESUS QUER SER VALORIZADO POR VOCÊ
(Lucas 10:38) - E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e
certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa;
(Lucas 10:39) - E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também
aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
(Lucas 10:40) - Marta, porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se,
disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me
ajude.
(Lucas 10:41) - E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e
afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária;
(Lucas 10:42) - E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Betânia significa em hebraico "a casa do aflito". Ele foi lá algumas vezes. Ele não
esquece esta casa. Hoje, se você se encontra aflito, saiba que Jesus está aqui para te
dar paz e alívio.
Nós temos que buscar compreender o coração de Deus:
Deus está procurando pessoas que dão valor à Pessoa de Jesus Cristo.
Deus quer encontrar pessoas que queiram ter intimidade com Ele. Pessoas que estão
dispostas a andar com Ele, aconteça o que acontecer.
Mas existe, amados irmãos, um risco muito grande, que qualquer um de nós corre: é o
de deixarmos as coisas extremamente importantes por causa das necessidades
passageiras.
Quando Jesus visitou Marta e Maria, Ele mesmo estabeleceu o que é mais importante e
o que é apenas necessidades passageiras.
Preste atenção nisso: Arrumar a casa, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro; tudo isso é
necessidades passageiras, temporais. Porém, o mais importante, é o valor que damos
ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas.
Sabe por que? É desse valor que vai depender a nossa eternidade.
VALORIZAR JESUS NÃO SE CARACTERIZA PELO FATO DE O TERMOS RECEBIDO
EM NOSSA CASA:
(Lucas 10:38) - E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e
certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa;
Marta recebe a Jesus, o acomoda na sala (deve até ter dito: Senhor Jesus, eu vou ligar
aqui a televisão, deve ta no programa da Maria Braga, o Senhor fica aí assistindo, está
bem? ...daqui há pouco termino meu serviço. Olhe, fique à vontade!").
"Marta estava ocupada com muito serviço"
(Lucas 10:40) - Marta, porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se,
disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me
ajude.

Marta recebeu Jesus, mas não deu atenção à Jesus.
Andar distraído com muitas coisas é deixar de dar importância a jesus cristo que é o rei
dos reis e o Rei da Glória.
É deixar de lado o Criador de todas as coisas.
Até recebemos Ele em nosso lar, mas não damos importância.
Não valorizamos a Sua Presença.
Andava distraída com muitos serviços. Quantos estão assim hoje dentro de igrejas.
VALORIZAR JESUS ESTÁ LIGADO AO TIPO DE POSTURA QUE TEMOS DIANTE
DELE:
(Lucas 10:39) - E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também
aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Assentar aos pés de Jesus era uma postura de serva, de adoradora, de alguém que ama
Jesus
Ei, veja um detalhe importante: "Marta servia". No grego, servir significa: "diekonei" ou
“dulos”, o mesmo que diácono, ou diaconisa. Marta tinha esta disposição de servir.
Maria também servia, mas tinha um coração de adoradora, tinha uma pré disposição
para adorar impressionante. Ela não trocava os momentos de adoração por nada deste
mundo.
João 12:1 - FOI, pois, Jesus seis dias antes da páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o
que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos.
2 - Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à
mesa com ele.
3 - Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o
sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a
fragrância do perfume.
"Maria, que em hebraico significa "forte", tomou um frasco de um nardo puro.
Ela teve mesmo que ser forte para fazer aquilo. E onde vejo sua força é na
adoração e disposição de "quebrar os moldes" naquele momento.
Em Marcos 14:3 diz: “ Maria quebrou o vaso...”
No Antigo Testamento, o nardo era usado para perfumar as noivas como vemos no livro
de Cantares.
O nardo era um perfume muito caro. Era importado da Índia em jarras de alabastro
(vasos especiais para perfumes) seladas, a fim de conservar o perfume.
Somente alguém muito rico, ao receber convidados especiais, quebrava o selo da jarra
de alabastro, e passava este perfume em quem quisesse, como demonstração de uma
honra toda especial.
Para Maria, o perfume era muito caro. Correspondia a 300 dias de trabalho

E então... "toda a casa se encheu com a fragrância do perfume".
Logo ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Ungiu os pés
reconhecendo que Ele é o seu Senhor, Salvador e Rei. Enxugou com os seus cabelos em
uma demonstração de estar inclinada em posição de alguém que adora.





Ela estava declarando publicamente: Sou uma adoradora.
Ela estava declarando publicamente: Tenho um Senhor para adorar.
Todo meu perfume entrego para o meu Senhor.
Uma humilhação total: Nos pés do Senhor.

A adoração verdadeira quebra os moldes da religiosidade, do tradicionalismo e da
etiqueta.
A verdadeira adoração envolve completamente o verdadeiro adorador.
Levanta oposição imediata, porém os adoradores deixam seu bom perfume espalhar
pelo mundo tocando em vidas e seu estilo de vida fica gravado nas mentes e corações
de milhares de pessoas para sempre.
VALORIZAR JESUS ESTÁ LIGADO A DAR PROFUNDA ATENÇÃO À SUA PALAVRA:
(Lucas 10:39) - E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também
aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Valorizar o que Jesus diz é estar disposto a aprender com Ele e obedecê-Lo.
Valorizar Jesus é andar conforme seus ensinamentos.
João 14:21 - Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me
ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a
ele.
João 14:24 - Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a palavra que
ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
Maria estava aos pés de Jesus: É o prazer de estar perto, junto, sentindo o cheiro,
olhando nos olhos.
(Lucas 10:39) - E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também
aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Esse "ouvir" significa que ela correspondia os ensinamentos de Jesus através de uma
postura de obediência.
É o prazer pela Palavra de Deus e a disposição em fazer conforme a Palavra. Estar aos
pés de Jesus e ouvir a Palavra de Deus são a melhor parte.
(Lucas 10:41) - E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e
afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária;
(Lucas 10:42) - E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Que boa parte é essa que Ele está falando?
É àquela parte mencionada em Jeremias 33.3: "...anunciar-te-ei coisas grandes e
ocultas, que não sabes" ..."lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não
conhece"..."lhes contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece".

A revelação dos segredos de Deus, as riquezas mais profundas de Deus: Essa é a boa
parte que Maria escolheu!
Uma vez Deus disse: "Esconderei de Abraão o que estou para fazer?"
O apóstolo Tiago escreveu que "Abraão creu em Deus... e ele foi chamado amigo de
Deus".
Deus então estava a dizer: "Abraão é meu amigo, eu e Ele somos íntimos, temos
intimidade!
Como posso ocultar dele o que estou para fazer? Não! Tenho que lhe contar! Tenho que
lhe revelar!"
Sabe, existe uma diferença entre a informação e a revelação.
Informação, todos recebem; mas revelação só é dada a quem de fato desfruta de
verdadeira intimidade com o Pai.
Conclusão
E até o dia hoje, acredite, o Pai está procurando por filhos e filhas, com as mesmas
qualidades vistas na vida de Maria: uma amiga de Deus, uma pessoa íntima dEle, que
se tornou verdadeira adoradora! Amém.
Ministração
Agora, feche seus olhos por um momento e ouça: Amado, esta noite, Deus te trouxe
aqui para mudar a sua vida.
E há uma pergunta, apenas uma pergunta, que agora, Deus está te fazendo; a pergunta
é:
Será que nesta noite, você quer sair de um relacionamento superficial com Deus e
entrar num relacionamento que o faça ganhar intimidade com Deus?
O seu bem estar na vida está dependendo disso. Essa intimidade com Deus mudará a
atmosfera da sua vida, da sua casa, da sua igreja...
Levante-se no seu lugar... continue em atitude de oração... feche seus olhos, sintonize
seu espírito ao Espírito de Deus.
Então, deixe o Espírito Santo ministrar à sua vida, ministrar ao seu coração, ministrar
ao seu espírito. E quando Ele falar com você, seja obediente à Ele.
No amor de Cristo!
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