Os três primeiros evangelistas
colocam esta parábola em seus
evangelhos. Só em João ela não
aparece.
Marcos coloca logo como primeira
parábola, pois quer orientar aqueles
que seguem Jesus de perto.
Haverá dificuldades para a mensagem
de Jesus se fixar, Marcos quer
reforçar a fé daqueles que irão ler seu
evangelho. Isso porque havia
perseguição aos cristãos. Era preciso
ser forte.
Essa parábola parece ser necessária
para entender todas as outras que
Jesus irá contar. Ela deixa claro o que
é preciso para seguir Jesus e seu
projeto.

Saiu o semeador a semear. As
sementes caíram em lugares
diversos.......

“Certa vez saiu um semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do
caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso,
onde quase não havia terra, e logo brotou, mas a terra não tinha profundidade
e quando saiu o sol murchou, por não ter raízes, secou. Uma outra parte das
sementes caiu entre os espinhos que as sufocaram ao crescer. Outra parte caiu
em terra boa e, crescendo e desenvolvendo-se, deram frutos: alguns grãos
produziram trinta, outros sessenta e outros cem.” (Evang. Sinóticos)
Jesus está falando de
algo que Ele conhece
muito bem na Galiléia,
região mais agrícola.
Seus ouvintes sabem o
que é semear e o que é
viver dependendo da
futura colheita.
O que Jesus, então,
lhes quer falar?

A narração descreve em detalhes o que acontece com uma
semeadura. O semeador perde uma boa parte das sementes que
caem em terrenos que jamais as fariam crescer.
Os ouvintes ouvem consternados.
Vale a pena continuar
semeando e perdendo sementes?

Aquele semeador não poderia ter encontrado um terreno
melhor?
Mas, apesar de tanto fracasso, a maior parte das sementes caíram
em terra boa, crescem e dão frutos bons.
Em alguns terrenos, a semeadura foi um fracasso;
em outros teve êxito.
E o resultado da colheita deixa o semeador contente.

O
importante,
no final, é a
colheita.

Todo agricultor sabe que perderá algumas sementes.
Todo agricultor conhece os obstáculos e resistências desse trabalho.
Com o Reino de Deus também é assim. Jesus está semeando.
O que será que Ele espera?
Na narração de Marcos é claro que a maior parte das sementes, cai em bom
terreno. Portanto haverá boa colheita.

Jesus quer falar do Reino,
Por isso, Ele quebra a
linguagem que exigia
“abandonar a impureza”,
“voltar à lei de Moisés”,
“deixar a corrupção”.
Ele não convida a fazer
penitência, praticar o jejum,
vestir o luto, praticar
muitos ritos. Não é isso
que Jesus está esperando.
Ele fala de um Reino onde
Deus espera a todos de braços abertos. Chama os justos e
pecadores para “entrarem” no Reino, não tristes por causa das
penitências, mas alegres e felizes por causa do
amor imenso de Deus.

O que Jesus espera é que nós entremos em seu
projeto. O Reino de Deus está presente e ninguém
deve ficar fora. Jesus não faz um convite de conversão
igual ao de João Batista, nem quer formar um grupo
especial de gente importante. Não, todos estão
convidados a crer neste Reino, a crer em Jesus.
E não haverá uma vida cheia de leis e regras, mas uma
vida cheia de amor, o que é a vontade do Pai.

Deus procura reinar no íntimo das
pessoas, no núcleo interior onde se
decide a nossa maneira
- de sentir,
- de pensar e
- de comportar-nos.
É aí que Ele semeia e a nós
compete ser terra boa e fazer
crescer a semente.
Jesus diz isso muito claro:
“Não há árvore boa que dê fruto
ruim. - O homem bom retira
coisas boas de seu coração, o
homem mau retira coisas ruins. Não se colhem figos de
espinheiros.”
Só homens e mulheres de
coração novo construirão um
mundo novo.

“Eu lhes darei um
novo coração e
infundirei em vocês
um novo espírito;
arrancarei de vocês
o coração de pedra
e colocarei um
coração de carne.”
(Ez 36,26)

Jesus utiliza uma
O Importante no
linguagem original
final é a colheita.
para falar da atitude
básica que devemos
ter para acolher Deus.
Comparar-nos a uma
terra onde cai a semente
é significativo num lugar
agrícola. E quando a
semente cai na terra,
só irá germinar se
a terra for boa. Todos
sabem disso.
Portanto é nosso dever
procurar ser “terra boa”.
Se deixarmos a
semente frutificar que bela árvore aparecerá.
O que é necessário para a terra ser boa? Vai precisar de adubo e Deus
providenciará; vai precisar de água e Deus providenciará; vai precisar de
oxigênio e Deus providenciará, pois Ele é AMOR.

Salmo 14)

-

Que espécie de terra é você?

- Que sementes têm caído em sua
terra, em sua vida?
- Você já produziu flores e frutos?
- Descreva as árvores que você
plantou e cuidou em sua vida.

