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11639. Evangelho de sábado (29-07-2017) - Sta. Marta - 1Jo 4, 7-16; Sl 33; Jo 11, 19-27 (ou Lc 10, 3842) - Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando
Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa.
Então Marta disse a Jesus: “Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo
assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá”. Respondeu-lhe Jesus: “Teu irmão
ressuscitará”. Disse Marta: “Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia”.
Então Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E
todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto?” Respondeu ela: “Sim, Senhor, eu
creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo”.
Recadinho: - Como vivo minha fé? - Nos momentos de solidão, procuro me unir mais a Deus pelas
oração? - Lembro-me sempre de que orar é conversar com Deus? Faço isso com frequência? - Consigo
sorrir para meu próximo mesmo quando a dor me pesa na alma? - Levo sempre meu coração partido,
machucado, para que Deus o possa consertar?
11640. Celebramos hoje Santa Marta – Marta é o meu nome! Disse-me uma auxiliar de cozinha que
conheci no Jardim Paulistano, em São Paulo (SP), agora neste mês de julho de 2017. Marta completou:
“Meu nome diz tudo! Quero servir! Eu e minha filha fizemos curso para cuidadora, principalmente o
atendimento a idosos! Estou na fase de estágio para ser aprovada e poder me dedicar intensamente a
esta missão que Deus me deu! Mas não vou exagerar não! Não vou fazer como a Marta do Evangelho.
Se bem que, padre, me perdoe! Eu não entendi bem Jesus. É claro que é mais cômodo ficar sentadinha
escutando Jesus! Mas e na hora em que os presentes vão sentar-se à mesa? Vão comer o que?! Jesus não
esclareceu bem o que queria dizer e que me perdoe se digo isso!”
11641. Santa Marta é a padroeira dos anfitriões, dos hospedeiros, dos cozinheiros, dos nutricionistas e
dietistas, dos cuidadores - As escrituras contam que, em seus poucos momentos de descanso ou lazer,
Jesus procurava a casa de amigos em Betânia, local muito agradável há apenas três quilômetros de
Jerusalém. Ali moravam Marta, Lázaro e Maria. Há poucas, mas importantíssimas citações de Marta nas
sagradas escrituras. Diria um pouco mais: o diálogo dela com Jesus é marcante e, para alguns, pode criar
um ar de insegurança em sua compreensão. Mas precisa ser compreendido em sua totalidade.
Jesus conversava com eles e Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo sua pregação. Marta,
trabalhadora e responsável, reclamou da posição da irmã, que nada fazia ouvindo o Mestre. Ela queria
que sua irmã também se dedicasse a Jesus, pois lhe parecia que nada no mundo era demais para servir a
um hóspede tão importante! Enquanto Jesus aproveita a ocasião para ensinar que os valores espirituais
são mais importantes que os materiais, apoiando Maria em sua ocupação de ouvir e aprender!
11642. Marta e Maria nos Evangelhos - Marta aparece no Evangelho em apenas três episódios (Lc 10,
38-42; Jo 11, 1-44; Jo 12, 1-11). É uma mulher dinâmica, que acolhe desveladamente Jesus. Maria,
também aparece apenas três vezes em cena, nos Evangelhos, (Lc 10; Jo 11; Mt 26). É a mulher atenta e
contemplativa, que dá mais atenção ao Senhor do que às “coisas do Senhor”.
11643. Partilhar vida em primeiro lugar! - Nada nos impeça de satisfazer nossa “necessidade espiritual”
(Mt, 5, 3). Queremos imitar o espírito generoso e diligente de Marta, mas nunca devemos ficar tão
“ansiosos e perturbados” com a parte menos essencial da hospitalidade, a ponto de perder o que é mais
importante. O motivo principal de nos reunirmos com mais pessoas não é servir ou usufruir uma
refeição muito rica e variada, mas acima de tudo partilhar o que vai em nosso coração e criar ambiente
de encorajamento (veja Romanos 1, 11-12). Esse conviver, partilhar vida, será muito importante,
deixará marcas em nossos corações, mesmo que a refeição seja simples, pobre de conteúdos, mas de
grande valor pela partilha do encontro.
Jesus não repreende Marta como quem quer castigar alguém por estar falhando! E dá um conselho.
Lázaro tinha morrido. Os três irmãos partilhavam vida. Lázaro tinha morrido. Era justo que Jesus, que
gostava muito deles, com eles partilhasse o acontecimento acima de tudo. E com sua atitude Jesus quer
nos deixar uma grande lição: saibamos acima de tudo partilhar vida! E o resto surgirá! (Jo cap. 11 e 12).

