
Confiantemente, ela disse ao Senhor que embora Lázaro tivesse
falecido, tudo o que Ele pedisse a Deus seria dado a Ele.  

Ela firmemente cria e sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque
ela lhe disse: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus” (João 11:27).

Quando Jesus lhe pediu para remover a grande pedra que cobria a
sepultura de Lázaro, a fé de Marta foi testada, porque ela sabia que
o seu irmão estava morto e que o corpo dele já tinha mau cheiro.

O Senhor a lembrou de ter fé e crer. Os caminhos de Deus não são
os nossos caminhos e precisamos estar cientes de que pode haver
momentos em que Ele nos peça para fazer algo com fé, ou mesmo
em obediência e pode ir ao contrário de todo o senso comum ou
lógica. Assim que retiraram a pedra, Jesus orou e agradeceu a Deus,
e Lázaro saiu andando, amarrado em roupas de sepultura.

Marta realmente tinha um coração genuíno para servir. Podemos
ver isso em uma outra ocasião: quando Jesus estava na casa de
Simão, o leproso, Marta foi uma das pessoas que estavam servindo
(João 12:2).

Embora as suas intenções fossem boas, Marta pode ter perdido
momentos importantes de tempo de qualidade com o Senhor
devido ao seu foco em servir.

Como filhos de Deus, este é um aviso importante para
permanecermos sensíveis à direção e orientação do Espírito Santo.
Precisamos pedir a Deus que nos ajude a reconhecer os momentos
em que precisamos esperar ou sentar em silêncio com Ele, e os
momentos em que devemos estar ocupados fazendo coisas para Ele.

Jesus também tinha uma amizade muito especial com Marta, Maria
e Lázaro. Isso nos encoraja, como cristãos, a honrar Jesus, como o
nosso Senhor. No entanto, também nos encoraja a trabalhar e
construir a nossa amizade com Ele, em um nível mais profundo.

A História de Marta A esperança da ressurreição

Marta era irmã de Maria e Lázaro e eles viviam em uma cidade
na Judéia chamada Betânia, a menos de três quilômetros de
Jerusalém (João 11:18).

Jesus era amigo íntimo de Maria, Marta e Lázaro. A Palavra de
Deus compartilha como Jesus os amava (João 11:5).

Marta era uma mulher carinhosa e dedicada. Foi ela quem
acolheu Jesus em sua casa quando Ele foi a Betânia.

Enquanto Jesus estava em sua casa, Marta ficou decepcionada com
a sua irmã Maria, porque Maria não a ajudava a servir os
convidados naquele momento porque estava sentada aos pés de
Jesus, ouvindo o que Ele tinha a dizer.

Marta também expressou diretamente ao Senhor a sua desaprovação
em relação a falta de ajuda da sua irmã. No entanto, Jesus entendeu
a razão pela qual Maria estava com Ele e viu as intenções do coração
dela. Então, Ele a elogiou diante de Marta.

Há um relato de quando Lázaro adoeceu, e Marta e Maria
enviaram uma mensagem ao Senhor sobre esse assunto. Jesus sabia
que Deus seria glorificado através dessa situação. Então, Ele se
preparou para ir até eles dois dias mais tarde após o recebimento da
notícia. No entanto, quando Jesus estava perto de Betânia, Lázaro já
estava morto há quatro dias.
Você pode ler mais sobre a história de Marta na Bíblia em Lucas 10:38-42
e João 11,12.

A mão de Deus na vida de Marta

A História de Marta

Embora o seu irmão estivesse morto há quatro dias, quando Marta soube
que Jesus estava chegando perto da sua cidade, ela saiu ao Seu encontro.
Então, disse-Lhe se que Ele estivesse lá, o irmão dela não teria morrido,
porque ela sabia que Jesus era o Verdadeiro Operador de Milagres.

Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Mim,
ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em Mim, não morrerá

eternamente. Você crê nisso?’ Ela lhe respondeu: ‘Sim, Senhor, eu tenho
crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo’.

- João 11:25-27 (NVI)

Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que
Jesus morreu por mim na cruz.
Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o
Senhor da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém.
(Para saber mais, leia Romanos 10:9,10)

Oração pela sua cura

Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, tu conheces a minha
história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. Recebo a
Tua cura para restaurar a minha alma. Em Nome de Jesus Cristo
eu Te agradeço. Amém. 
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