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A Melhor Parte é Amar
Naquele tempo, Jesus entrou em certa po-

voação e uma mulher chamada Marta recebeu-O
em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua pa-
lavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito
serviço. Interveio então e disse: “Senhor, não Te
importas que minha irmã me deixe sozinha a
servir? Diz-lhe que venha ajudar-me”. O Senhor
respondeu-lhe: “Marta, Marta, andas inquieta e
preocupada com muitas coisas, quando uma só é
necessária. Maria escolheu a melhor parte que
não lhe será tirada”. (Lc 10, 38-42)

Comentário: - A história da salvação são visi-
tas de Deus. Faz-se peregrino do homem e co-
mensal, em resposta ao nosso apelo de redenção.
O essencial é abrir a porta. A todos aqueles que O
receberam deu-lhes o poder de se tornarem seus
filhos (Jo 1,12).

Deus quer estabelecer connosco relações de
intimidade. Faz-se convidado da nossa pobreza e
entra-nos em casa às horas imprevistas. Na casa
de Betânia era Marta quem animava a liturgia do
amor. Quando o Senhor nos entra em casa, temos
de preocupar-nos “com muita coisa”. Por isso o
amor é inventivo, nem descança nem dorme. No
seu amor pelo Senhor, Marta entende que amar é
servir e o amor são obras. Naquela hora em Be-
tânia, Cristo é o centro, o que é servido e o que
serve. O trabalho de Marta e o silêncio de Maria,
tudo se move n’Ele, tudo converge para Ele.
Marta e Maria são duas formas de amar, dois esti-
los de viver a única vida espiritual, que consiste
em fazer a vontade de Deus. Levamos dentro de
nós a tarefa de Marta e a escuta de Maria. Assim
se faz a unidade do ser e do agir. É o trabalho que
impede a oração de ser fuga; é a oração que im-
pede o trabalho a ser apenas ruido. Para que
Marta se afadigue é necessário que Maria escute;
para que Maria contemple é preciso que Marta
trabalhe. Uma servindo, outra escutando, ambas
recebem Cristo, cada qual a seu modo.

Não há distinções nem primados. O silêncio de
Maria é o trabalho de Marta; e o trabalho de Mar-
ta é o silêncio de Maria. No entanto, a melhor
parte é amar. O mais importante da vida espiritu-
al é a vida teologal, crer, esperar, amar. Tudo con-
verge no amor. Em Marta ocorre a caridade ope-
rante; em Maria a vigilância da fé. Na aparente
dispersão dos nossos gestos, uma intenção de
amor os consagra e sustenta.

Trabalhar é escutar com o coração. contem-
plação é o amor que se vive; acção é amor que se
dá.

Quando o amor parar ou a acção arrefecer, há
fracasso e rutura.

O amor tudo unifica, tudo consuma.
O melhor do mundo é amar.
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ANEDOTAS
O carro que a senhora conduzia empanou

no meio do trânsito. Todos buzinavam e grita-
vam. Subitamente apareceu um senhor simpá-
tico que disse para a senhora:
- Deixe-os buzinar e gritar e fuja...

A esposa:
- Se tu fosses bêbado, Damião, fugia para casa
dos meus pais.
O marido:
- Não me tentes, Clarinda, pois sabes muito bem
que o álcool me faz mal ao estômago...

Entre dois miúdos:
- Vou esconder os cigarros por causa da ma-
mã.
- Tens medo que ela te bata?
- Não. Tenho medo que ela mos fume.

Médico: - Fuma?
Doente: - Fumo,  sim senhor doutor.
Médico: - Então, vai deixar aqui os cigarros e vai
melhorar. O tabaco é um veneno mortífero.
Doente: - Sim, senhor doutor. (Sai e entrega ao
médico dois maços que traz no bolso).
Médico (só): - Com este negócio já cá tenho dez
maços para mim.

Na traseira de um carro de entrega de coro-
as e flores para funerais lia-se o seguinte:
"Guie com cuidado! O próximo carregamento
pode ser para você".

- Andas tão triste!
- Pois não sabes? Tinha sete coelhos, vieram os
ladrões esta noite...
- E levaram-nos todos?
- Todos não. Levaram seis. No sétimo pendu-
raram um cartão com as palavras: "Sétimo não
furtar".

CONTAS ARRUMADAS
Foi com enorme fan-

farra numa festança que
o senhor Klein, anunciou
que a província de Alber-
ta tinha pago a sua dívida
de 23 biliões de dólares,
até ao último centavo.
Nas fotos que aparecer-
am a festejar o facto, via-
se no rosto do político
um sorriso que não pare-
cia de modéstia. Antes pe-
lo contrário! Se ele pró-
prio afirmou: “Estou  bas-
tante orgulhoso ao anun-
ciar que Alberta pagou as
suas dívidas”.

Ninguém gosta de as
ter, pois elas são uma in-
conveniência. Mas, por
vezes, elas são neces-
sários tanto nas vidas de
pessoas como de gover-
nos. Estes estão sempre a
tentar eliminá-las, pois
assim querem mostrar
que sabem administrar e
isto com uma finalidade
quase oculta, ganhar as
próximas eleições!

Alberta é sem dúvida
uma das províncias mais
privilegiadas desta gran-
de Nação. Riquezas natu-
rais, tais como o gás, óleo,
etc. No entanto, para
atingir aquele fim, pagar
a dívida, o governo de
alberta teve de recorrer
ao aumento de impostos,
aos lucros da lotaria e
usar impostos aos que
necessitavam de serviços
de saúde, tais como médi-
cos, hospitais, etc. Mais
ainda. Diminuiram os
gastos em diversos ser-
viços ao público. Quais
foram eles? A assistência
aos necessitados, aos ido-
sos, às mães solteiras?

Durante o anuncio do
Sr. Klein houve protes-
tos públicos. Afirmavam
que as contas da provín-
cia foram liquidadas em
prejuizo dos necessita-
dos. Dos pobres, numa
palavra!

“Houve falta de genero-
sidade, assim como hou-
ve crueldade para com os
menos favorecidos pela
sorte” afirmou a Sra.
McPhe aos jornalistas”.
Continua dizendo: “Este

pagar o débito poderia
ter sido feito de modo
diferente, sem fazer o
povo sofrer e agora quer
o Sr. Klein que festeje-
mos com ele. Festejar o
quê?

Façamos uma compa-
ração - Um chefe de fa-
mília qualquer, com divi-
das diz para si próprio:
“Vou pagar todas as min-
has dívidas, todas. Nem
uma vai escapar. É certo
que tenho de dar pão aos
meus filhos. Mas, estou-
me “urinando” para eles.
Que se governem. Vão
pedir esmola! Vão rou-
bar! Entreguem-se à
prostituição! Se é que
querem comer! Por mim
irei dormir tranquilo, sem
dever um centavo seja a
quem for”. Pergunto -
Como pai que qualidade
de animal era ele se
assim fizesse?

Alguém poderá obser-
var: “Isto é em Alberta e
nós estamos no Ontário.
É certo. Mas, também é
certo que o governo
prometeu mundos e fun-
dos e agora está a fugir
com o rabo à seringa”.
Esperamos que o Sr.
McGuinty tenha o bom
senso de não pagar o
débito deixado pelo ante-
rior governo, à conta dos
pobres! Mas os gover-
nos, muitas das vezes
gastam o dinheiro que
não lhes pertence, em
flores. Para bom enten-
dedor...

E, já agora, não seria
muito melhor o Sr. Klein
dizer: “Sinto-me orgulho-
so, muito orgulhoso, ao
anunciar que na provín-
cia de Alberta e com a
ajuda de todos os con-
tribuintes, não existem,
(ou outra qualquer pro-
víncia, para o efeito) cri-
anças sub-alimentadas,
idosos desamparados,
melhores serviços de
saúde, pessoas sem abri-
go, etc.?

João Lereno

Lisboa - O actual mi-
nistro dos Transportes e
Obras Públicas, Carmo-
na Rodrigues, vai suce-
der a Santana Lopes na
presidência da Câmara
de Lisboa, disse fonte
da autarquia.

"O processo de saída
do governo e regresso à
Câmara de Lisboa vai
decorrer durante esta
semana", disse à Lusa
um assessor do ainda
presidente da Câmara,

Pedro Santana Lopes,
formalmente indigitado
para primeiro-ministro.

Número dois da lista
liderada por Santana
Lopes, vencedora das
eleições de 2001 à Câ-
mara de Lisboa, Car-
mona Rodrigues assu-
miu o cargo de vice-
presidente da autarquia
até Abril do ano passa-
do, altura em que dei-
xou a Câmara para ir
para o governo.

CARMONA RODRIGUES 
SUCEDE A SANTANA LOPES 

Caracas - Portugueses
radicados em diferen-
tes Estados da Venezu-
ela estão impossibilita-
dos de acompanhar a
emissão da RTP-inter-
nacional, desde a passa-
da quinta-feira, na se-
quência de uma avaria
que levou alguns opera-
dores de televisão por

cabo a fazer ajustes nas
frequências.

A situação, segundo
responsáveis de uma
das operadoras, a Net-
Uno, deverá estar nor-
malizada até ao próxi-
mo fim-de-semana, al-
tura em que alguns ca-
nais "serão retransmiti-
dos noutra posição".

COMUNIDADES/VENEZUELA
Genebra - O magis-

trado do Ministério Pú-
blico português Almiro
Rodrigues é um dos
cinco especialistas que
integra a comissão de
investigação das Na-
ções Unidas para anali-
sar as violações de di-
reitos humanos na Cos-
ta do Marfim, informou
a organização.

Almiro Rodrigues,
que é esperado em Ge-
nebra para os contactos
preliminares antes de

seguir, no próximo do-
mingo, para a região,
desempenhou já cargos
de relevo internacional
incluindo no Tribunal
Penal Internacional pa-
ra a ex-Jugoslávia.

Além de Almiro Ro-
drigues, a comissão in-
tegra Aref Mohamed
Aref (Djibuti), Gerard
Balanda (República De-
mocrática do Congo),
Fatima Mbaye (Mauri-
tânia) e Radhia Nazra-
oui (Tunísia).
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