
“A mãe de Jesus” de T. L. de 
Victoria, evoca o acolhimento

O REINO ESTÁ ENTRE NÓS

Betel 



MARTA e MARIA    
No horizonte do Caminho para a mor-
te (dar  a vida),  não há lugar para ex-
cessivas preocupações. Trata-se de 
estar atento ao “único necessário”. Es-
ta é a melhor parte que ninguém nos 
pode tirar. 
O evangelho de hoje, próprio de Lu-
cas, fala-nos de Marta e Maria, irmãs
de Lázaro, embora Lucas o situe du-
rante o caminho da Galileia para Je-
rusalém, passando pela Samaria. 

Betel (casa de Deus) é uma
cidade por onde Jesus podia
passar durante o caminho

Jerusalén

Samaria



Lucas 10, 38-42 
Naquele tempo, 

Jesus entrou em certa
povoação e uma mulher

chamada Marta recebeu-O 
em sua casa.Betel, Casa de Deus



Acolher Jesus 
leva-nos a 

estar abertos
às coisas boas 

que 
acontecem
cada dia, e  

agradecê-las
Conjunto de Betel

Quando Jesus passa pela nossa vida, 
acolhemo-l’O, deixamo-nos olhar por Ele? 



Ela tinha uma irmã
chamada Maria, que, 

sentada aos pés de Jesus, 
ouvia a sua palavra. 

Entretanto, Marta atarefava-se 
com muito serviço.



Se deixares que te encha
o desassossego, a 

pressa, a vida ser-te-á 
uma constante angústia. 
Se deixares sair a paz, 

a contemplação que tens
dentro, farás as coisas
com tranquilidade, e a 

comunicarás. 

Marta e Maria de 
Mikhael Nesterov 

Cada qual escolhe as atitudes que quer
tomar, e que constroiem o seu ser



Interveio então e disse: 
«Senhor, não Te importas 

que minha irmã
me deixe

sozinha a servir? 
Diz-lhe que venha ajudar-me».



Contemplação de Maria

Marta serve angustiada, e necessita de ajuda. 
Maria CONTEMPLA aos pés de Jesus. 

A contemplação fala-nos 
do mais importante        

na Vida, 
do que é mais proveitoso, 

do mais decisivo, 
do único indispensável

para SER 
o que somos



O Senhor respondeu-lhe: 
«Marta, Marta, 

andas inquieta e preocupada 
com muitas coisas, 

quando uma só é necessária.



Servir não é dar 
voltas como um 

pião, mas atender 
o outro com  
AMOR, com 

cordialidade, é 
dar ternamente 
o que somos, 

a cada instanteLugar do Templo de Betel

Para servir bem, como Marta, 
há que AMAR muito, como Maria



Maria escolheu
a melhor parte, 

que não lhe será 
tirada».



Conjunto 
da cena

É o lugar que 
fica sempre 

vazio, 
disponível, o 
lugar mais 
baixo, o do 

aniquilamen-
to de Cristo, 

posto ao 
nosso 

alcance

A parte melhor, que nunca se 
nos tirará, é pôr-se aos pés

de Jesus e de TODOS



Faz, Senhor, 
que contemplando-Te, 

encontremos os outros, 
e servindo os outros, 
Te encontremos a TI.
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