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 «O reino de Deus é como um homem.……» 

  

   que lançou a semente à terra.……» 
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Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Ambiente: 

1 

EVANGELHO – Mc 4, 26-34 

Porquê as  

parábolas? 

A linguagem acessível e figurada 

que permite levar o interlocutor a 

admitir certos pontos que, de 

outro modo, nunca mereceriam a 

sua concordância.  

A imagem ou comparação é muito 

mais pedagógica, rica em força 

de comunicação e em poder de 

evocação, do que a simples 

exposição teórica. 

Espicaça a curiosidade e incita à 

busca.Leva as pessoas a pensar 

por si, a medir os prós e os 

contras, a tirar as suas 

conclusões. 

O Povo Oriental 

gosta mais de 

falar e instruir 

através de 

imagens, de 

comparações, 

de alegorias, do 

que através de 

um discurso 

mais lógico, 

mais frio, ou 

mais racional.  

 

 «O reino de Deus é como um homem que lançou a semente 

à terra……» 
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EVANGELHO – Mc 4, 26-34 

Mensagem (Cont): 

 «O reino de Deus é como um homem que lançou a semente 

à terra……» 

  

A questão essencial não é o 

que o agricultor faz, mas o 

dinamismo vital da semente. 

O resultado final não 

depende dos esforços e da 

habilidade do homem, mas 

sim do dinamismo da 

semente que foi lançada à 

terra. Desta forma, o 

narrador ensina que o Reino 

de Deus (a semente) é uma 

iniciativa divina:  

É Deus quem actua no 

silêncio da noite, no tumulto 

do dia ou na turbulência da 

história, para que o Reino 

aconteça;  

1ªParábola: 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 
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Mensagem (Cont): 

3 

EVANGELHO – Mc 4, 26-34 

 «O reino de Deus é como um homem que lançou a semente 

à terra……» 

  

O narrador pretende, 

fundamentalmente, 

pôr em relevo o 

contraste entre a 

pequenez da semente 

e a grandeza da 

árvore (nas margens do 

lago da Galileia 

alcançava uma altura de 

2 a 4 metros).  

A comparação serve para dizer que a 

semente do Reino pode parecer uma 

realidade insignificante, mas atinge 

todos os cantos do mundo, encarnado 

em cada pessoa. 

2ªParábola 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 
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 A referência à pequenez da semente (segunda 

parábola) convida-nos a rever os nossos critérios 

de actuação e a nossa forma de olhar o mundo e 

os nossos irmãos. Por vezes, é naquilo que é 

pequeno, débil e aparentemente insignificante 

que Deus se revela.  

 

Os que anunciam a Palavra (que lançam a 

semente), não devem preocupar-se com a forma 

como ela cresce e se desenvolve. Apenas, 

confiar na eficácia da Palavra anunciada, 

conformar-se com o tempo e o ritmo de Deus, 

confiar na sua acção e no dinamismo intrínseco 

da Palavra semeadae Deus». 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Reflexão: 

4 

EVANGELHO – Mc 4, 26-34 

 «O reino de Deus é como um homem que lançou a semente 

à terra……» 

  


