
NOSSO LAR E JESUS 

Lucas 10.38-42 

Introdução  

O lar tem uma importância tão grande, que com justiça se pode dizer que segundo 
marcham os lares assim marchará o mundo e também marchará a igreja. É muito evidente 
que umas das necessidades urgentes de nosso tempo é a de dar maior atenção aos lares, 
a fim de que sejam baluartes de moralidade, oásis de descanso espiritual e centro de ensino 
da Palavra de Deus. Hoje já uma série de correntes de pensamentos e de costumes 
humanistas, contrários à Palavra de Deus, que têm influenciado e ameaçado a estabilidade 
da família cristã. Há algo que deve ser feito e feito já.  

O melhor que podemos recomendar é que a presença de Jesus Cristo seja real em 
nosso lar. Sustentamos a tese ensinada na Bíblia e corroborada por uma quantidade 
numerosíssima de exemplos, de que a presença real de Cristo no lar faz toda a diferença. 
Para ver isto, vamos tomar como ilustração e estímulo o lar de Marta, Maria e Lázaro, e o 
texto que nos servirá de base é o de Lucas 10.38-42. 

Verifica-se atualmente que muitas famílias não têm dado espaço para a presença 
abençoadora de Jesus. Há casas onde a correria do dia a dia tem produzido o 
distanciamento, a frieza e a falta de convivência amorosa entre os seus membros, e com o 
próprio Senhor Jesus. Não há mais tempo para se desfrutar da presença de Jesus e nem 
para servi-lo. Daí a falta de paz em muitas famílias.  

Jesus quando aqui viveu, sempre esteve presente em várias famílias, pois gostava de 
ter contato direto com as pessoas. Uma das famílias que Jesus gostava de visitar vivia em 
Betânia.  

Betânia era uma aldeia (no original, “povoação ou vilarejo”) da Palestina antiga e ficava 
cerca de 3 Km da cidade de Jerusalém. A família de Betânia era constantemente visitada 
por Jesus. Ali viviam três irmãos: Maria, Marta e Lázaro. Algo atraía Jesus naquela família, 
a ponto dele travar uma profunda amizade com aqueles irmãos. Com a morte de Lázaro, 
Jesus, ao ser chamado para estar ali, atendeu e demonstrou a sua plena humanidade, 
chorando pela perda de um grande amigo. Ele chega a ressuscitar a Lázaro e a trazer de 
volta a alegria à aquela família. Sem sombra de dúvida, a família de Betânia era alvo das 
atenções de Jesus.  

Sem dúvida, no relato bíblico da visita de Jesus ao lar de Betânia há várias coisas que 
nos convém observar. São coisas que o lar cristão também deve praticar, se é que deseja 
ser um lar de gozo, de paz e de prosperidade. Fixemo-nos, pois, no que o lar de Betânia fez 
para Jesus.  

Quais são algumas marcas dessa família que tanto agradava Jesus? 

 

1. Uma família que recebeu, hospedou Jesus (Lc 10.38) 

Jesus foi um pregador itinerante. Ele percorreu todos os caminhos da Palestina e 
visitou as aldeias e cidades. Ele era o semeador divino que por todas as partes semeava o 
evangelho. Naturalmente, que ao chegar em qualquer lugar, ele necessitava de hospedagem 
em alguma casa. Parece que Jesus mantinha uma relação especial com a família de Betânia. 
Não sabemos como nem quando se iniciou a amizade entre o Senhor e os três irmãos nessa 
aldeia, mas se pode descrever através dos vários relatos dos Evangelhos, que essa amizade 
foi crescendo e teve incidentes de uma fé e um amor puros e sinceros. 

O texto bíblico afirma que Marta o hospedou em sua casa. Provavelmente era a mais 
velha entre seus irmãos e que sempre fazia o papel de anfitriã quando havia hóspedes em 
casa. Pode-se facilmente inferir que para Marta a visita de Jesus era motivo de gozo e 
também de preocupação. Jesus era um hóspede especial que merecia todas as atenções.  



Nós também devemos nos dispor a receber a visita, a presença de Jesus em nosso 
lar. Não temos perguntado porque nosso lar não caminha bem? Talvez há religião formal, 
mecânica, mas a presença de Jesus Cristo não é real. Participamos dos cultos da Igreja, 
mas deixamos o Senhor Jesus ali. Há lares que fixam na parede um quadro com o seguinte 
texto: “Jesus Cristo é o cabeça desta casa, hóspede invisível à nossa mesa e calado escuta 
toda conversa”. Maravilhoso pensamento, excelente desejo. Mas é isto certo? Uma 
excelente pergunta seria esta: “Que visita eu recebi em minha casa?” Será magnífico, 
excelente se o amado irmão, agora mesmo convide o Senhor para hospedar-se em sua 
casa. Marta não necessitava menos do que você necessita. Que tragédia, às vezes estamos 
tão ocupados com outras coisas, que não temos tempo para receber a visita de Jesus. Tem 
acontecido isso com você? O Senhor está junto à porta. Ele deseja ardentemente entrar (Ap 
3.20). 

 

2. Uma família onde o ensino de Jesus estava presente. Ouvia Jesus 

com muita atenção (Lc 10.39) 

O texto informa que Maria se colocou aos pés de Jesus para ouvir, para receber seus 
ensinamentos. Lucas expressa-se da seguinte forma: “quedava-se assentada aos pés do 
Senhor” (Lc 10.39). Essa atitude de Maria revela humildade, submissão e devoção. Ela 
adorava o Mestre e absorvia seus preciosos ensinos. Realmente, a para a família de Betânia, 
a contínua presença de Jesus era algo marcante e benéfico. Maria queria aproveitar todo 
aquele tempo para receber os preciosos ensinos para a sua vida diária. Ela revelou 
disposição para ouvir e foi amparada por Jesus quando ele disse ter ela escolhido a melhor 
parte.  

Em Marcos 9.7 há uma recomendação nesta mesma direção, quando Pedro é 
repreendido, pois não estava atento à autoridade do Filho, como sendo revelador e profeta 
da nova aliança. O apóstolo é exortado a ouvir Jesus – “...a ele ouvi”. 

O apóstolo Paulo nos ensina que deste “ouvir a palavra de Cristo” nasce “a fé” (Rm 
10.17). Há relatos bíblicos que mostram que Jesus nem sempre teve a recepção para as 
suas palavras ou ações como aconteceu em Betânia (Mc 3.22; Lc 4.28-30). 

O ambiente do Salmo 128 se torna muito propício para o ensino da Palavra de Deus. 
Esse belo quadro precisa ser reproduzido nas famílias atuais. 

É bom lembrar a contribuição espiritual que o jovem Timóteo recebeu de sua família, 
onde havia o verdadeiro ensino cristão. Essa contribuição foi fundamental para o sucesso 
de seu ministério: “pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, 
primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que 
também, em ti” (2 Tm 1.5). 

A família, atualmente, é bombardeada por inúmeros ensinamentos através da mídia. A 
TV, os jornais, as revistas, o rádio, a internet estão inundando os lares com ensinos 
perigosos e maléficos. Há livros que são um verdadeiro “lixo teológico”, e que contribuem 
para uma religiosidade doentia. O que nos preocupa, também, são aquelas mensagens 
chamadas subliminares, ou seja, falsas e destruidoras, que estão ocultas por detrás de uma 
roupagem bonita e aparente. O velho ditado afirma que “nem tudo que reluz é ouro”. Jesus 
falou do trigo e do joio que são parecidos. Daí a necessidade de a família buscar aos pés de 
Jesus aos verdadeiros ensinamentos e pedir a ele o discernimento para poder enxergar a 
mensagem verdadeira.  

Cristo precisa ser o centro da família, pois nele estão os ensinos para a vida eterna.  
 
 
 



3. Uma família onde havia compromisso com o serviço (Lc 10.40) 

O texto informa que Marta ficou agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos 
serviços (Lc 10.40). Ela deveria estar cuidando da casa, da refeição (ceia/jantar) e tudo 
fazendo para que o hóspede Jesus se sentisse bem em seu lar. Em João 12.2 ela é descrita 
como aquela que servia.  

Alguns entendem que, pelo fato de Marta não ficar aos pés de Jesus, ela não era 
pessoa tão religiosa, mas a Bíblia afirma que ela era mulher de fé no Cristo enviado ao 
mundo (Jo 11.27). É bom salientar, ainda, que foi Marta quem hospedou Jesus em sua casa 
(Lc 10.38), e o Mestre atendeu ao seu convite, quebrando assim o costume da época quando 
o homem de boa reputação não dirigia a palavra as mulheres. Ainda mais, nesse lar Lázaro 
era aquele que estava com Jesus à mesa, realizando a tarefa de bom anfitrião. E Maria, 
além de receber os ensinos do Mestre, ungia os seus pés com perfume e os enxugava com 
os cabelos (Jo12.2,3). Todos estavam comprometidos com uma tarefa dentro daquela casa, 
procurando oferecer o melhor para Jesus.  

Essa família nos oferece algumas lições práticas sobre o serviço cristão: 
a) Serviço plural: Tanto Marta quanto Maria e Lázaro, serviram em atividades 

diferentes. Cada pessoa cumpriu uma tarefa diferenciada. O Espírito Santo de Deus concede 
dons e talentos, como lhe apraz, de forma diversificada e segundo a capacidade de cada 
um, a fim de que ninguém fique sem a sublime oportunidade de servir (1 Co 12.4-11). 

b) Serviço de qualidade: Maria derramou uma libra de bálsamo de nardo puro, que 
custava cerda de 300 denários. Tratava-se de um perfume genuíno e de muito valor. Um 
denário era o salário de um ano de trabalho, quase três vezes tanta o quanto Judas aceitou 
para trair a Jesus. Nessa atitude, que demonstra humildade e devoção, Maria dá o melhor 
que tem para Jesus. Ela utiliza o seu próprio cabelo para enxugar os pés de Jesus. Ela faz 
tudo com qualidade, pois Jesus merece sempre o melhor.  

c) Serviço centralizado em Cristo: Aqueles irmãos serviam a pessoa de Jesus. Jesus 
era o centro de toda as atenções. Tudo girava em torno do Mestre e para ele. É a ele que 
devemos servir. Paulo afirmou: “...a Cristo, o Senhor, é que estais servindo” (Cl 3.24). 

d) Serviço urgente: A unção feita por Maria foi considerada por Jesus como uma 
antecipação da sua morte que estava prestes a acontecer. Portanto, o gesto de Maria 
prepara o corpo de Jesus para a morte em favor da humanidade. Ela não perdeu a 
oportunidade de servir a Jesus, revelando grande senso de urgência. Procrastinar uma boa 
ação pode ser fatal.  

Realmente a família é uma oficina de serviço. Um dos princípios fundamentais da 
família é que Deus distribui responsabilidades a todos. O lar não é um dormitório, ou um 
refeitório, nem um tipo de posto de gasolina, aonde as pessoas vão apenas para 
abastecerem. O lar não pode ser um local de desmazelo, de confusão, de sujeira, nem 
tampouco um lugar desorganizado. O ser humano gosta de viver em lugar limpo, organizado, 
e onde cada um cumpre a sua tarefa para o bem comum. 

 

4. Uma família que levava os problemas a Jesus (Lc 10.40) 

Jesus vem aos nossos lares para ser uma grande bênção. Precisamos recebê-lo e 
devemos permitir que ele seja essa bênção. Em todo lar há problemas diversos. O lar é 
formado por pecadores. Estes problemas podem se multiplicar ou se tornarem grandes e de 
difícil solução. O melhor momento para resolvê-los é no começo. A ajuda, a intervenção do 
Senhor é indispensável (Jo 15.5). 

No lar de Marta e Maria surgiu uma situação meio complicada. Marta estava na cozinha 
preparando a comida. Sentia o aperto do tempo. Queria provavelmente preparar vários 
pratos do gosto do Senhor. Mas sua irmã Maria estava sentada na sala e não a ajudava. Isto 



a irritou um pouco. Em sua opinião Maria não estava certa. Há muitas pequenas situações 
assim, que se não forem tratadas com cuidado e prudência, vão desembocar em conflitos 
graves. A paciência e serenidade são necessárias e importantes. Marta decidiu levar seu 
problema a Jesus, ainda que sem forma de queixa. “Senhor, não te importas de que minha 
irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha” (Lc 10.40). Podemos imaginar o rosto 
bravo, irritado de Marta e ouvir o tom irado de suas palavras. Evidentemente, havia um 
problema ali.  

Mas para o nosso Senhor nunca houve uma situação que fosse demasiado difícil e que 
ele não pudesse resolver. Ele era a sabedoria encarnada (Cl 2.2-4). Por isso é que devemos 
ir a ele sempre. Que Jesus fez diante daquela situação? Que você faria em circunstâncias 
semelhantes. De que lado você teria ficado? Era na verdade desconfortável dizer quem tinha 
razão e ainda mais sendo Jesus o hóspede, o convidado. Mas ele se guiou pelo reto, justo 
e verdadeiro. É sempre melhor ser guiado por princípios do que atuar com favoritismos. 
Jesus colocou as coisas em seu lugar. Fez com firmeza, com clareza e com juízo correto. O 
Senhor deu uma carinhosa repreensão a Marta e um conselho prático. Não era necessário 
preparar muitos tipos de comida. Uma era suficiente. A comida espiritual do delicioso manjar 
de seus ensinos era de maior importância do que a comida material. Elas não teriam sempre 
a oportunidade de tê-lo pessoalmente em casa. Jesus Cristo disse a Satanás: “Não só de 
pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus” (Mt 4.4). As 
necessidades espirituais do ser humano são mais urgentes e importantes do que as 
necessidades físicas. Precisamos aprender e praticar isto no dia a dia. Jesus Cristo disse a 
Marta que Maria havia “escolhido a boa tarde, e esta não lhe seria tirada” (Lc 10.42).  

Devemos tomar consciência e aprender a fazer nossas escolhas e a ordem que 
colocamos as coisas. É um erro muito grande por as coisas secundárias em primeiro lugar. 
Esta é a terrível tragédia da humanidade. Segundo os ensinos do Senhor o reino de Deus 
deve ser a primeira coisa em nossa vida (Mt 6.33). Você tem escolhido diariamente “a boa 
parte”?  

O importante é que levemos sempre nossos problemas ao Senhor. Ele tem uma 
solução adequada para a nossa vida. 

 

5. Uma família onde reinava a paz 

Jesus estava sempre presente na família de Betânia. Com certeza, ali havia paz, não 
só pelo fato de Jesus ser o “O Príncipe da Paz”, mas porque aquela família vivia em paz. 
Não podemos imaginar que nesse lar houvesse brigas, discussões, gritarias, violência e 
tantas outras atitudes desta natureza. Jesus exercia um ministério muito ativo e ao mesmo 
tempo cansativo. Sabe-se que a família de Betânia se constituía num oásis para Jesus, o 
qual estava sempre naquela casa a fim de descansar de suas lides ministeriais. Para isso, 
ele encontrou um lar onde a paz era uma realidade bem presente. 

Sabemos que a paz é mais uma atitude do coração e que independente das 
circunstâncias. Sendo o coração a fonte da vida, segundo o ensino de Salomão, ele precisa 
estar repleto de paz para se ter uma vida de paz (Pv 4.23). Uma vida de paz é aquela onde 
as pessoas estão com os seus corações cheios da presença do “Príncipe da Paz”, 
independentemente dos fatores externos.  

Há lares que estão vivendo miseravelmente infelizes. São lares, até mesmo conhecidos 
como sendo cristãos, mas onde não há paz, havendo, sim, brigas, confusões, agressões 
verbais e físicas, desentendimento, morte etc. Esta falta de paz está presente desde o 
começo do mundo em alguns lares (Gn 4.8,23,24). 

Conta-se que em certo lar havia um filho tão rebelde, mas tão rebelde, que os pais 
fugiram de casa. Será que não é esta a triste realidade de muitos lares hoje? 

 



Conclusão 

Se queremos que nosso lar seja feliz, cheio de harmonia e de paz, e útil à sociedade, 
imitemos o exemplo do lar de Betânia. Marta e Maria receberam, ouviram, serviram e 
apresentaram seus problemas a Jesus. Jesus está sempre a nossa disposição. Não é 
questão de muito estudo nem de ensaiar novas teorias, nem de ir aos consultórios de 
psicologia e psiquiatria. Não é questão de recorrer as pastilhas tranquilizantes ou pior ainda 
as drogas fortíssimas. A coisa é muito simples. Convidemos Jesus Cristo para ser um 
membro de nossa família. Permitamos que ele participe de nossas decisões, deliberações e 
sentemo-nos aos seus pés a escutar suas palavras. Se Jesus é o Senhor, que ele seja no 
lar e na vida toda. Uma promessa maravilhosa que ele nos deixou foi esta: “Vinde a mim, 
todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu 
jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e acharei descanso para 
a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”. 

Busque a Deus de todo o coração e em oração diga a Jesus agora mesmo: “Seja o 
dono do meu lar”. 

Finalizando, apresentamos para a família sugestões bem objetivas à luz do texto 
estudado: 

• Restaure o culto em família, mesmo que os obstáculos apareçam: Faça uma 
revisão na utilização do tempo e procure um horário onde se possa encontrar o maior número 
de membros da família juntos, e, então receba os ensinos do Mestre em família. 

• Encare o serviço como um privilégio: O próprio Senhor Jesus não veio para ser 
servido, mas para servir. Há muito o que fazer dentro de nossos lares. 

• Lute por fazer de sua família um lugar de paz: Não permita que as contendas e 
confusões roubem a paz de sua família. Viva o evangelho em sua plenitude, ou seja, o 
evangelho da paz. 
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