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Ambiente: 
Hoje e nos próximos dois domingos, o Evangelho  

apresenta-nos parábolas de Jesus. A “parábola” é uma  

imagem ou comparação, através da qual se ilustra uma  

determinada mensagem ou ensinamento. No capítulo 13 do seu  

Evangelho, Mateus apresenta-nos sete parábolas, através das 

quais Jesus revela aos discípulos a realidade do “Reino”: são  

as “parábolas do Reino”.Dessas sete parábolas, três procedem  

da tradição sinóptica (o semeador, o grão de mostarda, o  

fermento); as outras quatro (o trigo e o joio, o tesouro  

escondido, a pérola preciosa, a rede) não se encontram nem  

em Marcos, nem em Lucas. Provavelmente, são originárias da  

antiga fonte dos “ditos” de Jesus, que Mateus usou abundante-  

mente na composição do seu Evangelho. A preocupação do  

evangelista Mateus é sempre a vida da sua comunidade.  

Nestas sete parábolas e na interpretação que as acompanha,  

percebe-se a preocupação de um pastor que procura exortar,  

animar, ensinar e fortalecer a fé desses crentes. 
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Na primeira parte (v.1-9) temos, pois, a parábola 

propriamente dita. O quadro apresentado supõe as técnicas 

agrícolas usadas na Palestina de então: primeiro, o 

agricultor lançava a semente à terra; depois, é que passava 

a arar o terreno. Assim compreende-se porque é que uma 

parte da semente pôde cair “à beira do caminho”,outra em 

“sítios pedregosos onde não havia muita terra” e outra “entre 

os espinhos”.. Evidentemente, as diferenças do terreno 

significam, nesta “comparação”, as diferentes formas como 

é acolhida a semente. No entanto, nem sequer é isso que é 

mais significativo: o que aqui é verdadeiramente significativo 

é a quantidade espantosa de frutos que a semente lançada 

na “boa terra” produz…Tendo em conta que, na época, uma 

colheita de sete por um era considerada farta, os cem, 

sessenta e trinta por um deviam parecer aos ouvintes de 

Jesus algo de surpreendente, de exagerado, de milagroso… 
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Mensagem (cont):  
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É muito possível que esta parábola tenha sido 

apresentada por Jesus neste contexto de “crise”. Àqueles 

que manifestavam desânimo e desconfiança em relação 

ao êxito do projecto do “Reino”, Jesus fala de um resultado 

final grandioso. Com esta parábola, Jesus diz aos 

discípulos desiludidos: “coragem! Não desanimeis, pois 

apesar do aparente fracasso, o ‘Reino’ é uma realidade 

imparável; e o resultado final será algo de surpreendente, 

de maravilhoso, de inimaginável”. 

Na segunda parte (v.10-17), temos uma reflexão sobre a 

função das parábolas. O ponto de partida é uma questão 

posta pelos discípulos: porque é que Jesus fala em 

parábolas? Mateus vê nas parábolas a ocasião para que 

apareçam, com nitidez, o acolhimento e a recusa da 

mensagem proposta por Jesus. Tudo se torna claro e 

evidente para os ouvintes. 
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Mensagem (cont):  
Na terceira parte (v.18-23), o texto refere que, o acolhimento 

do Evangelho não depende, nem da semente, nem de quem 

semeia; mas depende da qualidade da terra.Diante da Palavra 

de Jesus, há várias atitudes… Há aqueles que têm um 

coração duro como o chão de terra batida dos caminhos: 

…..Há aqueles que têm um coração inconstante, capaz de 

se entusiasmar instantaneamente, mas também de 

desanimar perante as primeiras dificuldades:            

…. Há aqueles que têm um coração materialista, que dá 

sempre prioridade à riqueza e aos bens deste mundo: Os 

verdadeiros discípulos (a “boa terra”) identificam-se com 

aqueles que escutam as parábolas, as entendem e acolhem a 

proposta do “Reino”. Temos aqui, portanto, uma exortação aos 

cristãos no sentido de acolherem a Palavra de Jesus, sem 

deixarem que as dificuldades, os acidentes da vida, os outros 

valores a afoguem e a tornem uma semente estéril, sem vida. 
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Na história do Povo de Israel, e também na história da Igreja, 

as épocas de renovação levaram sempre a um reencontro, 

com a escuta e com o confronto com a Palavra de Deus. Ou, 

melhor dizendo, talvez a escuta dessa Palavra é que provoca 

essa renovação. 
 

Também hoje, como no tempo dos profetas e como no tempo 

de Jesus, é a Palavra que convoca e reúne a Igreja à volta do 

Pai. E é pelo aprofundamento dessa mesma Palavra que os 

cristãos tomam consciência de que formam a família de Deus. 
 

    Essa Palavra é eficaz. Mas é evidente que a sua eficácia 

não é automática. Prova disso temo-la na parábola do 

semeador contada por Jesus. O terreno tem que estar 

preparado para que a semente da Palavra produza frutos 

abundantes em nós. De resto, é também isso que está 

implícito na frase de Jesus: «Felizes os que escutam a minha 

Palavra e a põem em prática. 
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Reflexão: 
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A força agregadora da Palavra de Deus 
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