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SÉRIE: ESCOLHAS DE CURA 

Tema: ESCOLHA CRESCER 
 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Despertar os participantes para aproveitarem ao 

máximo suas oportunidades de crescimento. 
 

Para o líder: Explique as crianças o tema do estudo. Você pode falar para as elas que 
crescimento espiritual tem a ver com ser semelhante a Jesus. Diga que isso inclui as 
escolhas que fazemos. Ou seja, a cada dia que me torno mais parecido com Jesus eu 
cresço espiritualmente. Esse crescimento espiritual não é como o crescimento físico 
que paramos de crescer na fase adulta. Enquanto vivermos, precisamos buscar o 
crescimento espiritual. Leia e explique a base bíblica. 

 

Quebra gelo – Faça uma embalagem de presente bem bonita. Dentro dessa 

embalagem coloque algo sem relevância (pedra, papel amassado, etc...). Na segunda 
embalagem, embrulhe algo que as crianças gostam: doces, chocolates ou até uma jóia 
que simbolize algo de valor. Porém essa embalagem não deve ser atraente. Você pode 
embrulhar com jornais ou folhas amassadas. Pergunte as crianças: Qual desses dois 
presentes vocês gostariam de receber se pudessem escolher? Provavelmente dirão 
que é a embalagem bonita que contém as pedras. 
Conclusão: Todos os dias precisamos fazer escolhas e devemos estar atentos, pois 
nem sempre o que é mais atraente será o melhor. Quantas vezes você já deixou de 
orar ou ler a bíblia durante o dia para brincar? 

 

Hora da história: 
AS ESCOLHAS DE MARTA E MARIA (baseado no texto de Lc.10:38-42) 

 
Marta, Maria e Lázaro eram irmãos e moravam em Betânia. Quando Jesus chegou na 
cidade em que eles moravam chamada Betânia, Marta chamou Jesus para ficar em 
sua casa. Na história de hoje, falaremos apenas de Marta e Maria, duas irmãs com 
atitudes completamente diferentes. Jesus aceitou o convite de Marta e foi para sua 
casa. Chegando lá encontrou Maria, a irmã de Marta. 

 BASE BÍBLICA: 

“Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa 

fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele 
desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se 

importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do 
trono de Deus.” Hebreus 12:2 (NTLH) 



Maria correu e sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo e aprendendo com Ele. 
Marta (aquela que tinha convidado Jesus) estava distraída em seus afazeres 
domésticos. Quantas vezes convidamos Jesus para estar conosco e nos ocupamos 
com tantas outras coisas né? Então, Marta se aproximou de Jesus e disse: -Senhor 
não se importa que minha irmão me deixe servir sozinha? Fala pra ela me ajudar! - 
Jesus respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e cansada por muitas coisas, mas 
uma só é necessária; Maria escolheu a melhor parte e que não lhe será tirada. 

Marta estava fazendo algo de errado em servir Jesus? Isso mesmo, Não! Porém 
percebemos que ela passou todo o tempo trabalhando, e a melhor parte naquele 
momento era estar aprendendo com Jesus. Foi isso que Maria fez. As vezes passamos 
o dia inteiro brincando, fazendo as nossas atividades escolares e tarefas que os 
nossos pais nos pedem. Isso é errado? Claro que não! Mas precisamos separar um 
tempo para falar com Jesus, ler a Bíblia, participar dos cultos e dos encontros de  
células. Isso nos alimentará espiritualmente e nos fará crescer. Isso tem a ver com  as 
nossas escolhas que nos farão cada dia mais parecidos com Jesus e melhores para 
os outros. 

 

Compartilhamento: 
 

1- VOCÊ COSTUMA DEDICAR UM MOMENTO DO SEU DIA PARA 
FALAR COM DEUS OU CONHECÊ-LO MAIS? 

Precisamos dedicar um tempo para Deus, falar com Ele o que sentimos, o que 
desejamos, pois isso gera intimidade. Precisamos ler a Palavra de Deus para que fique 
no nosso pensamento e também no nosso coração. 

 

2- O QUE TEM ATRAPALHADO O SEU CRESCIMENTO ESPIRITUAL? 
Precisamos identificar o que tem nos atrapalhado de crescer espiritualmente, pois 
quando identificamos podemos buscar estratégias para vencer. A preguiça, a 
desobediência, a ira, os palavrões, são pecados. Nós não podemos negociar o 
pecado. O pecado entristece a Deus e ao Espírito santo e precisamos buscar a 
transformação. 

 
3- VOCÊ SE LEMBRA DE ALGO  RUÍM  QUE VOCÊ FAZIA E AGORA 

NÃO FAZ MAIS? 
A nossa mudança não é de um dia para o outro. Precisamos nos alegrar mesmo com 

as pequenas mudanças. Busque sempre conselhos com pessoas ou grupos  que te 
incentivarão a melhorar a cada dia. 

 

4- AS SUAS ESCOLHAS TEM SIDO PARA O SEU CRESCIMENTO? 
COMPARTILHE. 

 
Conclusão: A todo momento precisamos escolher. Que as nossas 
escolhas sejam sempre para o que realmente importa. Nem sempre 
escolher o que Jesus nos ensina será prazeroso, mas precisamos saber 
que sempre será a melhor, pois a vontade de Jesus para nossa vida é 
boa, perfeita e agradável. Que a partir de hoje as nossas escolhas sejam 
sempre por Jesus. 
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