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A MORDOMIA DAS PRIORIDADES 

Lucas 10.38-42 

Introdução 

As escolhas que fazemos, as nossas ocupações e os motivos que aceitamos 
para elas, são indicativos daquilo que é prioridade para nós. E não é possível 
escapar do problema. Todos nós temos as nossas prioridades e as administramos. 
Mas como fazemos isso? E como sabemos quais são as prioridades para o 
Senhor? Reconhecemos cada uma como uma oportunidade concedida pelo 
Senhor para nosso crescimento, para edificação dos irmãos e para a glória de 
Deus? Temos muito a aprender com a Palavra de Deus sobre isso. 

 

1. Marta querendo manipular Jesus 

Vamos encontrar esta tentativa de manipulação no final de Lucas 10. Confira 
em sua Bíblia o que o texto diz. Por que Jesus está repreendendo sua anfitriã? 
Ele repreendeu Marta porque ela na verdade se rebaixou e Jesus queria fazer dela 
uma discípula melhor.  

Marta provavelmente era viúva, pois na antiga Palestina uma mulher não tinha 
propriedades – mas uma viúva, sim. Marta vivia com os seus irmãos Maria e 
Lázaro. Nesse dia ela ouviu alguém bater à porta, foi ver quem era e encontrou 
treze inesperadas visitas. O que uma boa dona de casa faz nessa situação? 
Tranquilamente ela respira fundo e diz: “Oi, que bom que vocês vieram. Entrem”. 
A hospitalidade, normalmente para um pernoite, mas muitas vezes por um período 
longo, era comum no mundo antigo. Mesmo assim, treze pessoas de uma vez só 
deve ter parecido um pouco de gente demais.  

Mas Marta enfrenta a situação. Ela os convida a entrar e Jesus transformou o 
descanso em aula. Maria entra na sala e fica ouvindo. Mas de repente a aula é 
interrompida. Marta interrompe a conversa e diz em voz estridente: “O Senhor 
acha certo que minha irmã me deixe fazendo todo o trabalho sozinha? Diga para 
ela ir me ajudar”. Ela está fazendo uma cena. Não é um bom comportamento para 
quem está recebendo visitas. Está se desvalorizando. Jesus é severo com ela, 
mas ela precisava dessa severidade nesse caso.  

Marta está dizendo três coisas. Uma é que ela quer ser notada. “O Senhor 
acha certo que minha irmã me deixe fazendo todo o trabalho sozinha? Estou 
preparando comida para treze. Alguém notou isso?” Há uma certa dose de orgulho 
e autopiedade nisso. Marta quer a admiração e reconhecimento de Jesus. 

E tem mais. “Diga para ela ir me ajudar”, diz Marta. Ela quer dirigir a vida de 
Maria. Quer ter o poder de decidir quando Maria vai ajudá-la na cozinha. Às vezes 
irmãos ou irmãs mais velhos tentam controlar os mais novos e forçá-los a fazer o 
que eles, os mais velhos, querem. Para os irmãos mais novos esse pode ser uma 
experiência difícil. Nesse caso tenho certeza que foi um momento difícil para 
Maria.  

Depois há uma terceira coisa – a pior de todas. Marta está na verdade 
tentando manipular Jesus, para atingir a irmã Maria. “Diga para ela ir me 
ajudar”. Marta na verdade está responsabilizando Jesus pela situação e está 



2 
 

tentando fazer que ele tenha um sentimento de culpa por Maria o estar ouvindo. 
Quando ficamos furiosos perdemos o controle e dizemos coisas ruins. É o que 
está acontecendo aqui, então você não pode se surpreender de Jesus ser tão 
severo com Marta. Ele tinha de acalmá-la, restaurar o seu equilíbrio e reordenar o 
seu senso de prioridade. Veja como ele fez isso.  

 

2. Jesus responde 

A prioridade de Marta aqui era ser notada. A resposta de Jesus a ela começou 
com: “Você está nervosa e preocupada por vários motivos”. Em outras 
palavras: “Marta, você está sendo notada. Eu sei o que você está fazendo e sou-
lhe grato”. Jesus sabe tudo o que se passa. Embora nós às vezes o esqueçamos, 
ele nunca se esquece de nós. Lá na cozinha, preparando a comida, ou talvez 
preparando treze camas em algum lugar da casa, Marta deveria ter certeza de 
que Jesus sabia de seus esforços. Mas sua autopiedade a fez se esquecer disso. 

A segunda preocupação que Marta expressou foi seu desejo de controlar 
a vida de Maria arrastando-a para a cozinha. A isso Jesus responde que Maria 
havia feito uma boa escolha e isso não lhe seria tirado. Do mesmo modo eu e você 
devemos nos sentir felizes por proporcionar a alguém a oportunidade de aprender 
as coisas de Deus estudando as Escrituras. É uma grande prioridade da vida. 

A terceira coisa que Marta expressou em suas palavras, como se viu 
anteriormente, foi o desejo de manipular Jesus como ferramenta contra sua 
irmã. Ela pretendia usá-lo como um martelo para bater na cabeça de Maria. E 
nisso Jesus foi firme com Marta. Segundo ele, somente uma coisa era necessária. 
Maria havia escolhido a coisa boa e isso não lhe seria tirando: “Eu não vou mandar 
Maria para a cozinha”. 

 

3. Revezamento de Maria e Marta 

Jesus não estava repreendendo Marta por não fazer parte do grupo que o ouvia, 
sentada ao lado de Maria e aprendendo assim como sua irmã. Os hóspedes 
tinham de comer. Reponsabilidades circunstanciais não devem ser ignoradas em 
favor de exercícios devocionais, nem vice-versa. Marta estava fazendo a coisa 
certa para aquela ocasião, e Maria também, embora estivessem fazendo coisas 
diferentes. Devemos aprender a ser Marta e Maria alternadamente. Quando a 
comida estiver pronta Marta poderá juntar-se ao grupo, aprender de Jesus e 
aprofundar seu relacionamento com ele – como Maria estava fazendo. Mas até 
que os afazeres relativos à hospitalidade estivessem terminados, o lugar de Marta 
era nos bastidores, fazendo o que deveria ser feito para hospedar Jesus.  

Devemos ter em nossa vida espaço para fazer o que Maria fez: investir tempo 
no estudo da Palavra de Deus, aprendendo de Jesus, ouvindo-o em adoração – 
essa é a atividade mais importante em que podemos nos envolver. Prioridade 
máxima. Mas aprendamos também que em algumas ocasiões temos de fazer 
outras coisas práticas e úteis em casa ou na igreja. Não devemos supor que a 
intensidade da devoção nos desobrigue dessas tarefas. Alguns de nós refreamos 
o lado de Marta de nossa disciplina, assim como outros refreamos a leitura da 



3 
 

Bíblia e as orações – o lado de Maria de nosso discipulado. E refrear ambos é 
errado.  

 

4. A honra de Marta 

Vimos Marta tentando manipular Jesus. Agora podemos ver Marta honrando 
Jesus. Ela honra Jesus e ele aceita a honra. Fazendo isso ele honra Marta. A 
história está nos três primeiros versículos de João 12, seguindo exatamente desde 
a ressurreição de Lázaro. Marta serviu a refeição em sua casa. Ela ainda é a 
anfitriã e está promovendo o jantar de celebração em honra a Jesus. Assim pelo 
seu serviço ela o exalta, o que agora é prioridade para ela. A segunda coisa é 
quando Maria faz um festo de adoração ao Senhor Marta não a recrimina. Ela 
deixa Maria livre para honrar Jesus a seu modo – assim como Marta honra o 
Senhor organizando essa ceia em sua homenagem. Então também desse modo 
Marta está honrando a Jesus. Ela é uma discípula melhor, mais sábia agora do 
que quando a encontramos.  

Preparar e servir uma refeição ainda era, como tinha sido antes, servir na 
retaguarda. Marta teve de gastar horas na cozinha fazendo o jantar. Mas ela não 
perdeu a paciência dessa vez. Ela sabia o que devia fazer, e fez. E Jesus valorizou 
a iniciativa de Marta tanto nessa ocasião como o fez na anterior, quando a corrigiu.  

 

Conclusão 

Reconhecemos cada prioridade como uma oportunidade concedida pelo 
Senhor para o nosso crescimento, para a edificação dos irmãos e para glória de 
Deus? Que todos tenhamos aprendido com Marta.  

Da experiência de Marta com Jesus podemos aprender que ele aprova quando 
priorizamos o trabalho da retaguarda, trabalhos que poucos veem e ninguém 
agradece. 

O problema de Marta não era que ela estava servindo; era que ela estava 
distraída com “muitos serviços” (v. 40). Não são apenas as coisas ruins que nos 
afastam da comunhão verdadeira com Cristo; muitas vezes, é a preocupação 
excessiva, a ansiedade e a ocupação com coisas boas. Uma coisa acima de todas 
as outras é necessária, e esta é sentar-se aos pés daquele sobre cujos lábios a 
“graça é despejada” (Sl 45.2). Como podemos nos sentar aos seus pés hoje? O 
que podemos fazer para transformar isso numa prioridade em nossa vida? 

 

Aplicação 

Examine as suas prioridades e os seus motivos para atos específicos no 
trabalho. São as prioridades do Senhor? Você está realmente procurando 
reconhecimento e recompensa? Qual critério você usa para ordenar as suas 
prioridades? 
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