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Decepções, Equívocos e Revelação 
 

Lucas 10:38-42 

 
Introdução: Jeremias mostra como somos sensíveis e podemos nos abater frente às 
dificuldades da vida, principalmente quando não há de nossa parte a compreensão necessária 
que nos alenta e nos acalma. Diz o profeta: “Ah, meu coração! Meu coração! Eu me contorço 
em dores. Oh, paredes do meu coração! Meu coração se agita! (Jr 4:19). Jeremias diz que se 
contorcia em dores, que o seu coração estava agitado devido ao estado caótico da sua nação, 
e faz uma referência às paredes do seu coração.  
 
Entenda que numa construção, as paredes são estruturas que sustentam uma edificação, mas 
também cumprem com o papel de divisórias que organizam uma casa para o seu melhor 
aproveitamento. Muitas vezes, o nosso estado emocional é tão abalado por circunstâncias 
que as nossas estruturas ficam comprometidas, e os departamentos da alma se confundem e 
se misturam sem que consigamos fazer distinção entre uma situação e outra. 
 
Toda a agitação e preocupação que nos assola e nos domina, o estado de inquietação interna, 
a perturbação que nos atinge, reforçam decepções e recalques, além de nos levar aos 
equívocos. São momentos em que a possibilidade de errarmos nas escolhas se torna maior. 
Certamente, o que nos levará a vencer a nossa própria alma é a revelação da vontade de 
Deus.   

 
Para que isto fique mais claro, nesse estudo, veremos um pouco da história de Marta, irmã de 
Maria e Lázaro, que morava em Betânia. Num episódio em que Jesus se encontrava em sua 
casa, aprendemos com o texto como a nossa alma pode nos trair quando interpretamos 
erradamente as circunstâncias que se apresentam diante de nós.  

 
Precisamos entender três coisas nessa história: 

 
1. A Alma magoada – em primeiro lugar, a Bíblia diz que Marta se agitava de um lado para o 

outro, enquanto a sua irmã, Maria, estava assentada aos pés de Jesus ouvindo os seus 
ensinamentos. No verso 40, Marta se aproxima de Jesus e começa a reclamar, perguntando se 
Ele não se importava que ela fizesse tudo sozinha enquanto a sua irmã ficasse ali “sem fazer 
nada”. 

 
Aquela situação incomodava Marta, nas suas palavras a decepção se torna evidente: “Poxa, 
Jesus, eu estou aqui fazendo tudo sozinha, oferecendo o meu melhor para ti, e o Senhor ainda 
dando trela pra minha irmã que não quer nada com nada”. Quando nos magoamos – não 
compreendendo o momento, e nos sentindo injustiçados por não vermos o nosso esforço 
reconhecido e recompensado –, nos entregamos à reclamação. 

 
2. As Escolhas equivocadas – em segundo lugar, no verso 42, Jesus diz que Marta não 

havia escolhido bem, ao passo que sua irmã, Maria, escolhera a boa parte. Marta 
equivocadamente julgou que a sua escolha era a melhor. Agitada em meio a muitos serviços, 
no seu íntimo ela pensou que estivesse fazendo o que o Mestre esperava dela, quando na 
verdade, aquilo que ela rejeitou, era exatamente o que Jesus esperava que ela fizesse. Ou seja, 
parar com tudo para poder ouvi-lo. 
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Esses equívocos não estão muito distantes da nossa realidade; eles são mais corriqueiros do 
que imaginamos. Quantas vezes desenvolvemos projetos, agimos pela nossa própria cabeça, e 
esperamos que o Senhor venha, simplesmente, reconhecer o nosso “brilhantismo”. Marta 
esperava que Jesus reconhecesse o seu esforço. Ela acreditou que a sua postura era o que o 
Senhor esperava dela, e por isso se aborreceu, quando viu Jesus ministrando na vida de sua 
irmã que lhe dava toda atenção. 

 
3. A revelação – em terceiro lugar, compreendemos que a revelação restaura a alma 

aborrecida. Todos nós sabemos que a boa parte a qual Jesus menciona nesse texto, se refere a 
ouvi-lo, a receber a Palavra transformadora. Repare que Ele está hospedado na casa de Marta, 
mas a sua rotina não permite que ela lhe dê atenção. No nosso caso, a situação ainda é mais 
grave se considerarmos que Jesus não é um hóspede da nossa vida, mas um morador. 
Portanto, se Ele habita em nós, é necessário nos relacionarmos com Jesus falando e ouvindo o 
que Ele tem para nos dizer. Jesus disse que essa é a boa parte, o relacionamento que nos 
amplia e nos transforma, é isso que Ele diz que ninguém poderá tirar de nós. Quando temos a 
revelação de Deus, que é fruto do relacionamento com Ele, a alma se torna livre e esclarecida 
pela verdade, como diz o salmista:  
 
“A revelação das suas palavras esclarece, e dá entendimento aos simples”. (Sl 119:130) 

 


