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Meus Irmãos e minhas irmãs
Paz e Bem!

Desejo que a paz seja uma presença constante na vida de todos vocês.

Quero saudar com alegria a todos e todas que rezam conosco nesse  XV Domingo do Tempo Comum, de um 
modo especial os que nos acompanham pelas redes sociais da nossa Catedral, os ouvintes da nossa Rádio Amé-
rica e  os que estão sintonizados conosco pela TVE. Que Deus abençoe a todos e todas.

A mesa da Palavra nos convida a refletir um tema comum entre a primeira leitura e o Evangelho: “A Palavra e 
a Semente”. Ou seja, a Palavra tem a força da Semente que quer germinar. 

Na parábola, Jesus recorre ao profeta Isaías e à natureza, para explicar a força da Palavra de Deus e, também, 
as condições que os homens precisam para que a sua atuação tenha efeito. Escolhe o fenômeno maravilhoso 
do nascer da vida a partir de uma sementezinha insignificante, para falar-nos da eficácia da Palavra de Deus. 
Isto é, a Palavra de Deus, por sua vez, é comparada à chuva que cai sobre a terra árida da Palestina, não para 
causar destruição e ruína, mas para fecundar o solo e fazer surgir a vida, de onde não se esperava nada além de 
desolação e tristeza. Ela traz ainda a alegria da convivência fraterna quando tem alimento em todas as mesas.
Antes de continuar a reflexão, gostaria de chamar a atenção de nós católicos seguidores de Jesus de Nazaré, para 
um pequeno detalhe que precisamos ter em mente: a multidão e os discípulos.

A multidão vai atrás de Jesus, ou seja, quer estar perto de Jesus por dois motivos: Primeiro – ela quer milagres. 
Segundo - ela quer pão. Para esse grupo de pessoas Jesus fala em Parábolas.

Outro detalhe é que para os discípulos, Jesus explica as parábolas. Os discípulos estão aos pés de Jesus, escutam 
as parábolas e ouvem a sua explicação. Uma pergunta que deve invadir o nosso coração, no nosso seguimento 
a Jesus é: eu quero ser multidão ou eu quero ser discípulo. Temos que meditar e perguntar: onde eu estou? Na 
multidão ou aos pés de Jesus escutando a explicação da parábola.

Jesus está falando às multidões. Sabemos da dificuldade de falar para as multidões, para a massa. As multidões 
geralmente não estão interessadas em compromisso, mas sim em algo próprio, pessoal, isto é, para a sua vida 
particular, e a maioria dos que compõem essa multidão não tem formação para entender a Palavra. É interes-
sante que Jesus, diante da multidão, sente-se como o semeador que saiu para semear e encontrou diversos tipos 
de terreno. A semente era a mesma, mas os terrenos eram diferentes. Ele sabia que ali, nos corações das pessoas 
que compunham a multidão, havia uma infinidade de “terrenos” isto é, que haveria diferentes tipos de compre-
ensão e que a fecundidade da semente lançada, isto é, da Palavra semeada, dependeria do tipo de compreensão 
que se teria dela. Hoje não é diferente. A transformação que a Palavra de Deus terá no nosso meio depende da 
nossa compreensão. Por essa razão, Jesus contou-lhes a parábola do semeador e dos diversos tipos de terreno.
A força da parábola, dita pelo semeador, é posta, de fato, na semente. A parábola tem dois níveis de compreen-
são: o primeiro se refere à prática de Jesus: como irá instaurar o Reino de Deus diante de tanta rejeição? Como 
evitar o fracasso? O segundo nível esta relacionado com as crises das comunidades siro-palestinenses, berço do 
Evangelho de Mateus. Elas se perguntavam: se o Reno de Deus está no nosso meio como explicar os fracasso 
e conflitos?



Vemos que o Evangelho se aproxima da Primeira Leitura, quando confirma que a Palavra possui uma fecun-
didade que não se perde, mas tem o poder de trazer vida para o coração da história humana. Podemos nos 
perguntar por que surgem tantos obstáculos para que a Palavra, ou seja, a Semente possa germinar (brotar 
e crescer)? Penso que é a superficialidade ou a insensibilidade (estrada de chão batido, onde a semente não 
nasce). A opção por Jesus não foi suficientemente forte a ponto de “amolecer” a insensibilidade, não atingiu a 
profundidade, ficou só na superfície. O Maligno rouba e leva embora. E assim poderíamos falar de cada difi-
culdade. Mais temos o terreno bom, fértil, ou seja, coração aberto generoso, acolhedor.

Temos que nos perguntar: que terreno eu sou? O que sou capaz de produzir? Porque a semente que cai em 
terra boa produz 30, outra 60, outra 100 por um. Mesmo com todas as condições, cada um produz o que pode, 
cada um tem a sua medida. E nós tantas vezes nos medindo pelos outros, e com isso dificultando ou até nos 
impedindo de caminhar.

Somos convidados neste domingo a sermos uma terra boa, para compreendermos e nos esforçamos para viver 
e colocar em prática a Palavra de Deus. Assumir um compromisso com a Vida e a defender em todos os âmbi-
tos, ou seja, um compromisso com a vida com o meu semelhante, com o planeta, com as questões sociais. Aqui 
ela dá frutos, isto é, dá resultado, transforma como a chuva e a neve transformando solo, como disse Isaías na 
primeira leitura.

Nós seguidores de Jesus de Nazaré já possuímos, pelo nosso batismo e pela nossa crisma, as primícias (pri-
meiros frutos) do Espírito. Essas primícias prometem boa colheita e garantem que os frutos do Espírito são 
da melhor qualidade. Contudo, não se chega lá sem esforço, nem o Espírito gera o mundo novo sem a nossa 
participação. A libertação dos filhos de Deus passa pelo esforço (dores de parto) dos que lutam por um mundo 
novo e  libertado.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Amém!


