
desfrutar do que era, nas palavras de Jesus, 
"necessário e bom".

É fácil perceber que a escolha de Marta pode fácil e 
recorrentemente se tornar a nossa. Temos vidas 
cheias de afazeres, compromissos, projetos, prazos a 
cumprir, etc. que, se permitirmos, podem consumir 
todo o nosso tempo, não sobrando nada para 
estarmos em comunhão com Jesus em oração e em 
aprendizado da Sua Palavra. Aliás, o simples fato de 
alguém dedicar somente o tempo que "sobra" (se 
"sobra") para Jesus já comunica com precisão um 
atrevimento análogo ao de Marta: é como 
repreender a Jesus e dar-lhe uma ordem: "Jesus, não 
me incomodes agora. Não tenho tempo para ti. Não 
te importas que eu tenha tantas coisas mais 
importantes para fazer? Voltes mais tarde e verei se 
posso atender-te".
 
Que o Senhor nos ajude a sermos imitadores de 
Maria e não de Marta. Estar com Jesus é a melhor 
parte do nosso dia, e a mais necessária de todas: "Eis 
que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz 
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e 
ele comigo" 5

1Lc10:40; 2Lc10:39; 3Lc10:40; 4 Lc10:41-42; 5 Ap3:20

O visitante era ilustre. De passagem por Betânia, 
Jesus hospedou-se na casa de Marta e Maria, irmãs 
de Lázaro a quem ressuscitou. Enquanto Marta 
“agitava-se de um lado para outro ocupada em muitos 
serviços”1 dedicando-se sozinha aos afazeres 
domésticos inerentes à importante visita, Maria 
optou por �car "assentada aos pés de Jesus, a 
ouvir-lhe os ensinamentos" 2 

A indignação de Marta era visivelmente grande. 
Sobrou tudo para ela enquanto sua irmã, a folgada, 
em nada colaborava. E Jesus nem se incomodou com 
isso. De tão indignada que estava, Marta atreve-se a 
repreender o próprio Senhor Jesus! E como não 
bastasse a repreensão, ela ainda ousa dar-lhe uma 
ordem! “não te importas de que minha irmã tenha 
deixado que eu �que a servir sozinha? Ordena-lhe, 
pois, que venha ajudar-me” 3.

A reação e resposta do Senhor devem ter sido muito 
desconcertantes para a atarefada Marta: “Marta! 
Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas 
coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria 
escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada”4. 
Marta deveria ter imitado Maria, e não o contrário. 
Embora não irrelevantes, os afazeres de Marta eram 
in�nitamente menos importantes do que estar com 
Jesus e de aprender com Ele enquanto ensinava. No 
ímpeto de bem servir, Marta se dedicou a tarefas que 
poderiam ser deixadas para outro momento e 
desprezou aquilo que mais deveria ter priorizado: 
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