
Lucas 10,38-42 



Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de 
nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, 
chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e 

escutava a sua palavra. Marta, porém, estava 
ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e 

disse: “Senhor, não te importas que minha irmã 
me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que 

ela venha me ajudar!” O Senhor, porém, lhe 
respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e 

andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só 
coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte 

e esta não lhe será tirada”. Lucas 10,38-42 

 



Os discípulos que 
acompanham Jesus 
desapareceram de 
cena.  
Jesus caminha em 
Betânia em direção 
da casa de seus 
queridos amigos: 
Lázaro, Marta e 
Maria. 



Lázaro, o irmão de 
Marta e Maria, está 
ausente. Na casa da 

pequena aldeia de 
Betânia, Jesus 

encontra-se a sós 
com duas mulheres 
que adotam ante a 

sua chegada duas 
atitudes diferentes. 



Marta, que sem dúvida 
é a irmã mais velha, 
acolhe Jesus como dona 
da casa, e coloca-se 
totalmente ao seu 
serviço. É natural.  
Segundo a mentalidade 
da época, a dedicação 
às tarefas do lar era 
tarefa exclusiva da 
mulher. 



Maria, pelo contrário, a irmã mais jovem, senta-se aos 
pés de Jesus para escutar a sua palavra. A sua atitude 

é surpreendente, pois ocupa o lugar próprio de um 
“discípulo” o que correspondia apenas aos homens. 



Num momento determinado, Marta, absorvida pelo trabalho e 
submersa pelo cansaço, sente-se abandonada pela sua irmã e 

incompreendida por Jesus:  
“Senhor, não te importa que a  
minha irmã me tenha deixado  

sozinha com o serviço? 
 Diz-lhe que me dê uma mão”.  
Porque não manda a sua irmã  

a que se dedique às tarefas  
próprias de toda a mulher e  

deixe de ocupar o lugar  
reservado aos  

discípulos homens? 



A resposta de Jesus é de grande importância. Lucas relata esta 
resposta, pensando provavelmente nas desavenças e nos 

pequenos conflitos que se produzem nas primeiras comunidades 
na hora de fixar as diversas tarefas: “Marta, Marta, andas 

inquieta e nervosa com tantas coisas; só uma é necessária. Maria 
escolheu a parte melhor, e não lhe será tirada”. 



A  melhor 
parte 



Em nenhum momento, Jesus critica Marta em sua 
atitude de serviço, tarefa fundamental ao seguir a 
Jesus, mas convida-a a não se deixar absorver pelo seu 
trabalho até ao ponto de perder a paz. E recorda que o 
escutar a sua palavra tem de ser o prioritário para 
todos, também para 
as mulheres, e não  
uma espécie de  
privilégio dos  
homens. 



Temos que aprender a nos reunir, mulheres e 
homens, crentes e não crentes, em pequenos 

grupos para escutar e partilhar juntos,  
as palavras de Jesus. 



Essa escuta do Evangelho em pequenas “células” 
pode ser hoje a “matriz” a partir da qual se vá 

regenerando as nossas paróquias em crise.  



Se o povo simples 
conhece  e 
aprofunda o 
Evangelho de Jesus, 
ele vai crescer na fé, 
no amor e ainda irá 
levar a todos que 
puder, para a vida 
comunitária e para 
as pastorais. 



Equipes de pastorais, 
grupos de estudos, 
grupos de rua, 
novenas, semanas de 
palestras, tríduos em 
preparação à festas, 
equipes de liturgia, 
catequese... são 
atividades que a 
maioria das Paróquias,  
comunidades e 
Igrejas têm. 
 
  

O compromisso com estes grupos nos 
ajuda a viver a fé, a caridade e a esperança. 

Faz com que cresçamos como gente,  
como irmãos. 



Conhecendo o Evangelho percebemos que Jesus frequentava 
muito a Casa de Betânia e se fez amigo íntimo da família. 
Olhando bem para esse comportamento de Jesus, aprendemos 
uma lição profunda e feliz: - Jesus nos ensina que há vários tipos 
de amizade. Os mais achegados e queridos; aqueles que são 
queridos mas não tão  
achegados (a distância  
os separa); e aqueles  
que queremos bem,  
mas, são distantes e  
só às vezes nos  
encontramos  
com eles. 



É urgente hoje entender e organizar a comunidade 
cristã como um lugar onde se cuida, em primeiro lugar, 
o acolhimento do Evangelho no meio da sociedade 
secular e plural dos nossos dias.  

Nada há mais 
importante.  
 
Nada mais 
necessário. 



Assim serei um pouco Marta e um pouco Maria. 
Maria na Escuta da Palavra de Deus e  

Marta ajudando o próximo. 



É urgente, revermos nossos relacionamentos com os 
parentes, com os amigos e até com os da própria casa.  

E Jesus nos ensina com atos.  



1 – Gostaram desta passagem do Evangelho?  
 O que mais marcou? 
 
2 – Como é a sua vida: mais Marta ou mais Maria? 
 
3 – E suas amizades?  Perceberam como Jesus nos 
 ensina a ter uma amizade que nos realiza? 
 
4 – Quais são os valores que o Evangelho destaca 
 nesta passagem? 



  Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois, se   
 duplicará o número de seus anos. 

  A mulher forte faz a alegria de seu marido, e derramará 
 paz nos anos de sua vida. 

  É um bom quinhão uma mulher bondosa; no quinhão 
 daqueles que temem a Deus, ela será dada a um 
 homem pelas suas boas ações. 

  A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, 
      e seu bom comportamento revigora os ossos. 
  É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e 

 nada se compara a uma mulher bem-educada. 
  A mulher santa e honesta é uma graça inestimável; 
      não há peso para pesar o valor de uma alma casta. 
               Eclo 26,1-6 
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