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As  Parábolas  do  Reino As  Parábolas  do  Reino As  Parábolas  do  Reino As  Parábolas  do  Reino (parteII)

«O Reino do Céu é comparável a um homem que semeou boa semente 
no seu campo…………………..»
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Ambiente:

Das três parábolas que nos são hoje propostas,
duas (o grão de mostarda e o fermento) procedem
da tradição sinóptica; a outra (a parábola do trigo

e do joio) só aparece em Mateus (além de
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e do joio) só aparece em Mateus (além de

aparecer também numa antiga colecção de “ditos”

de Jesus, conhecida como “Evangelho de Tomé”).
Também desta vez percebe-se – tanto nas
parábolas, como nas explicações que as
acompanham – a preocupação “pastoral” de
Mateus: ele não é um jornalista a transcrever o
que Jesus disse; mas é um “pastor” que
procura exortar, animar, ensinar e fortalecer a fé
dessa comunidade cristã a que o Evangelho se
dirige.
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Mensagem:
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NaNa primeiraprimeira parábolaparábola (v(v..2424--3030)) TrataTrata--sese dede umum quadroquadro dada
vidavida quotidianaquotidiana:: háhá umum “senhor”“senhor” queque semeiasemeia boaboa sementesemente
nono seuseu campo,campo, umum “inimigo”“inimigo” queque semeiasemeia oo joiojoio.. TudoTudo pareceparece
normalnormal;; oo inesperadoinesperado éé aa reacçãoreacção dodo “senhor”“senhor” àà “crise”“crise”:: dádá
ordensordens parapara queque deixemdeixem crescercrescer trigotrigo ee joiojoio ladolado aa ladolado ee queque
sósó nana alturaaltura dada ceifaceifa sejaseja feitafeita aa selecçãoselecção dodo bombom ee dodo mal,mal, dodo
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sósó nana alturaaltura dada ceifaceifa sejaseja feitafeita aa selecçãoselecção dodo bombom ee dodo mal,mal, dodo
queque éé parapara queimarqueimar ee dodo queque éé parapara guardarguardar nosnos CeleirosCeleiros.. AA
parábolaparábola devedeve serser entendidaentendida nono contextocontexto dodo ministérioministério dede
JesusJesus.. osos pecadores,pecadores, comcom osos marginais,marginais, comcom osos queque levavamlevavam
vidasvidas moralmentemoralmente condenáveiscondenáveis.. SentouSentou--sese àà mesamesa comcom gentegente
desclassificada,desclassificada, deixoudeixou--sese tocartocar porpor pecadoraspecadoras públicas,públicas,
convidouconvidou umum publicanopublicano aa integrarintegrar oo seuseu grupogrupo dede
discípulosdiscípulos……EleEle quisquis dizerdizer aa todostodos essesesses queque aa religiãoreligião oficialoficial
excluía,excluía, queque DeusDeus osos amavaamava ee queque osos convidavaconvidava aa fazerfazer parteparte
dada suasua família,família, aa integrarintegrar aa comunidadecomunidade dada salvação,salvação, aa seremserem
membrosmembros dede plenopleno direitodireito dada comunidadecomunidade dodo “Reino”“Reino”.. DeusDeus
esperaespera aa nossanossa conversão,conversão, todavia,todavia, sempresempre atentosatentos ,, àà justiçajustiça..
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OO EvangelhoEvangelho destedeste domingodomingo propõepropõe--nosnos aindaainda duasduas
outrasoutras parábolasparábolas:: aa parábolaparábola dodo grãogrão dede mostardamostarda (v(v.. 3131--3232))
ee aa parábolaparábola dodo fermentofermento (v(v.. 3333)).. SãoSão duasduas parábolasparábolas muitomuito
semelhantes,semelhantes, querquer quantoquanto aoao conteúdo,conteúdo, querquer quantoquanto àà formaforma..
NumaNuma ee noutra,noutra, oo quadroquadro éé oo mesmomesmo:: sublinhasublinha--sese aa
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NumaNuma ee noutra,noutra, oo quadroquadro éé oo mesmomesmo:: sublinhasublinha--sese aa
desproporçãodesproporção entreentre oo inícioinício ee oo resultadoresultado finalfinal.. OO grãogrão dede
mostardamostarda éé umauma sementesemente muitomuito pequena,pequena, queque nono entantoentanto
podepode dardar origemorigem aa umum arbustoarbusto dede razoáveisrazoáveis dimensõesdimensões;; oo
fermentofermento apresentaapresenta umum aspectoaspecto perfeitamenteperfeitamente insignificante,insignificante,
masmas temtem aa capacidadecapacidade dede fermentarfermentar umauma grandegrande quantidadequantidade
dede massamassa.. EstasEstas duasduas comparaçõescomparações servemservem parapara apresentarapresentar
oo dinamismodinamismo dodo “Reino”“Reino”.. OO “Reino”“Reino” anunciadoanunciado porpor JesusJesus
comparacompara--sese aoao grãogrão dede mostardamostarda ee aoao fermentofermento:: pareceparece algoalgo
insignificante,insignificante, queque temtem iníciosinícios muitomuito modestosmodestos ee humildes,humildes,
masmas contémcontém potencialidadespotencialidades parapara encherencher oo mundo,mundo, parapara oo
transformartransformar ee renovarrenovar..
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Mensagem (cont):

TrataTrata--sese dede umum dinamismodinamismo dede vidavida novanova queque começacomeça
comocomo umauma pequenapequena sementesemente lançadalançada àà terraterra numanuma
provínciaprovíncia obscuraobscura ee insignificanteinsignificante dodo impérioimpério romano,romano,
masmas queque vaivai lançarlançar asas suassuas raízes,raízes, invadirinvadir históriahistória dosdos
homenshomens ee potenciarpotenciar oo aparecimentoaparecimento dede umum mundomundo
novonovo..
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novonovo..
ComCom estasestas parábolas,parábolas, JesusJesus responderesponde àsàs objecçõesobjecções
daquelesdaqueles queque nãonão acreditavamacreditavam queque dada mensagemmensagem dede
umum carpinteirocarpinteiro dede Nazaré,Nazaré, pudessepudesse surgirsurgir umauma
propostaproposta dede vida,vida, capazcapaz dede fermentarfermentar oo mundomundo ee aa
históriahistória.. EleEle garantegarante--nosnos queque oo “Reino”“Reino” éé umauma
realidaderealidade irreversível,irreversível, queque veioveio parapara ficarficar ee parapara
transformartransformar oo mundomundo.. EscutarEscutar estasestas parábolasparábolas éé
receberreceber umauma injecçãoinjecção dede ânimoânimo ee dede esperança,esperança, capazcapaz
dede levarlevar aa umum compromissocompromisso maismais sériosério ee maismais exigenteexigente
comcom oo “Reino”“Reino”..
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EscrevoEscrevo--vos,vos, irmãosirmãos bembem amados,amados, parapara queque saibaissaibais que,que,
desdedesde oo diadia emem queque AdãoAdão foifoi criadocriado atéaté aoao fimfim dodo mundo,mundo, oo
MalignoMaligno faráfará guerraguerra constanteconstante aosaos santossantos (Ap(Ap 1313,,77))...... Contudo,Contudo,
sãosão poucospoucos osos queque sese dãodão contaconta dede queque oo saqueadorsaqueador dasdas
almasalmas coabitacoabita comcom eleseles nosnos seusseus corpos,corpos, muitomuito pertoperto dasdas suassuas
almasalmas.. VivemVivem nana tribulaçãotribulação ee nãonão háhá ninguémninguém sobresobre aa terraterra
queque osos possapossa reconfortarreconfortar.. PorPor isso,isso, olhamolham parapara oo céucéu ee aíaí
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queque osos possapossa reconfortarreconfortar.. PorPor isso,isso, olhamolham parapara oo céucéu ee aíaí
colocamcolocam aa suasua esperança,esperança, contandocontando receberreceber algumaalguma coisacoisa
dentrodentro dede sisi própriospróprios.. DestaDesta forma,forma, ee graçasgraças àà armaduraarmadura dodo
EspíritoEspírito (Ef(Ef 66,,1313),), vencerãovencerão.. ComCom efeito,efeito, éé dodo céucéu queque recebemrecebem
umauma força,força, queque permanecepermanece escondidaescondida aosaos olhosolhos dada carnecarne..
EnquantoEnquanto procuraremprocurarem DeusDeus comcom todotodo oo seuseu coração,coração, aa forçaforça
dede DeusDeus vemvem secretamentesecretamente emem seuseu auxílioauxílio aa todotodo oo
momentomomento...... ÉÉ precisamenteprecisamente porqueporque tocamtocam comcom oo dedodedo nana suasua
fraqueza,fraqueza, porqueporque sãosão incapazesincapazes dede vencer,vencer, queque eleseles solicitamsolicitam
ardentementeardentemente aa armaduraarmadura dede DeusDeus e,e, assimassim revestidosrevestidos comcom oo
equipamentoequipamento dodo EspíritoEspírito parapara oo combatecombate (Ef(Ef 66,,1313),), tornamtornam--sese
vitoriososvitoriosos......


