
 

 

Maria escolheu a 
melhor parte,  

e esta  
ninguém vai  
tomar dela! 
Lucas 10.42b 

(NTLH) 

 

Vamos Orar! 

ESCUTAR 

JESUS È 

MUITO 

IMPORTANTE! 

O que você gosta de ouvir? 
Música? História? Voz de al-
guém da sua casa? Maria e 

Marta gostavam de ouvir a voz  
de Jesus! 

Utilize este espaço para desenhar o que 
você mais gostou na história de hoje!  

Professora Ana: Como vocês já sabem, Jesus tinha muitos amigos e ami-
gas, homens e mulheres que aprendiam muitas coisas com Ele. Hoje vere-
mos duas amigas de Jesus. O nome delas é Marta e Maria. 
Ian: Essa história não é aquela que uma prepara algumas coisas para Jesus 
comer, limpa a casa e a outra fica só escutando o que Jesus tinha para con-
tar e ensinar? 
Professora Ana: Isso mesmo Ian. Mas, assim você já contou o final. 
Não tem problema vamos relembrar como foi mesmo? 
Rebeca: Professora tenho um idéia. Que tal a senhora contar e a gente fa-
zer um teatro? A senhora vai lendo e a gente vai fazendo o que a senhora 
falar. 
Luca: Eu quero ser Jesus 
Talita: Eu a Marta. 
Açucena: Eu a Maria. 
Professora Ana: Tudo bem crianças. Vamos 
às posições: Jesus senta-se na cadeira. Maria 
senta-se aos pés de Jesus, e Marta começa a 
arrumar as coisas na sala. 
Açucena: Que legal, ouvir os ensino de Jesus, sentada aos seus pés! 

Vivendo e Aprendendo com Jesus! 

Unidade 1: 

Aprender com Jesus,  
que alegria! 

 

Estudo Bíblico: 
Crianças 4 a 6 anos 

MINISTÉRIO DE 
JESUS! 

 

Estudo 6 
Texto Bíblico 

Lucas 10.38-42 



Professora Ana: Esta era a posição dos discípulos e discípulas diante 
de seus mestres. Agora Marta (Talita), para de arrumar e vai reclamar 
com Jesus. 
Talita: Pode deixar professora: “Senhor Jesus, isso não está certo, só 
eu trabalho e minha irmã fica aí numa boa”! 
Professora Ana: Muito bem, agora é sua vez Jesus (Luca). 
Luca: É Marta, sempre tem muito serviço, e é muito importante arrumar 
a casa, mas ouvir Jesus é mais importante e hoje Maria escolheu a me-
lhor parte, e ninguém pode tirar estes ensinos dela. 
Professora Ana: Parabéns meus atores e atoras. Espero que vocês 
tenham aprendido com Jesus. É preciso ajudar em casa, estudar, vir a 
igreja e brincar, mas Jesus sempre em primeiro lugar! 

Marta gostava de cuidar da casa, preparar café e deixar tudo limpinho... Ligue Marta 
aos objetos que usou  pra cuidar da casa e fazer um lanchinho pra Jesus.  

Versículo do dia: “ Maria escolheu a melhor parte, e esta 
ninguém vai tomar dela”! Lucas 10.42b (NTLH) 

UNIDADE 1:  02 
Imagens Clip-art. 

MINISTÉRIO DE JESUS!  

Música:  Música:  Marta e Maria  
CD– Todas as Crianças – Igreja Metodista - DNTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantar, Louvar e Aprender! 

Atividades 

03 

Jesus um dia visitou a casa de 
 Marta e Maria 
Jesus chegou dentro da casa. 
E sentou pra descansar 
Marta foi pra cozinha 
Maria veio descansar 
Marta foi buscar água 
E preparar logo o jantar... 

“Arroz, feijão, batata frita.  
estrogonofe e macarrão, 

Acarajé, bobó de camarão, 
Pra variar um chimarrão...” 

Maria queria saber. 
O que Jesus tinha pra contar. 
Maria queria aprender, 
E não parou de perguntar:  
- O que é o Reino? 
- Quem é o meu próximo? 
- O que eu posso fazer para ajudar? 

A Marta ficou zangada: 
“-Maria, venha me ajudar! 
Pára com essa conversa 
E vem fazer logo o jantar”. 

 

“Arroz, feijão, batata frita... 
 

Jesus então falou pra Marta, 
Com uma voz boa de amigo: 
“Marta, deixa o jantar pra lá,  
Venha ficar comigo!” 
Os três conversarem muito, 
E os três fizeram o jantar. 
É bom fazer as duas coisas: 
O serviço e conversar. 
 

“Comer é bom, brincar também. 
Estar com os amigos faz muito bem. 

Melhor ainda é aprender 
O que Jesus tem a dizer”. 

Maria gostava de escutar e aprender com Jesus. Desenhe uma cadeira bem 
bonita para Jesus se sentar e ensinar Maria. 


