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VEJA O VÍDEO - SAIU O SEMEADOR A SEMEAR 

https://www.youtube.com/watch?v=1_qzorirNX8&t=2s, 
VEJA O VÍDEO – PARÁBOLA DO SEMEADOR 

https://www.youtube.com/watch?v=4wWcTpdViMg,  
O Verbo de Deus se fez homem. É o mistério da Encarnação, que uniu o 

céu com a terra e fez Deus ficar mais perto de nós. Em Cristo, Deus é um de 
nós. Representante legítimo do gênero humano. Porém, é preciso lembrar que 
Ele se fez homem dentro de um determinado povo, numa cultura determinada, 
falando uma determinada língua, e espelhando os costumes de sua gente. Como 
declara São Mateus no primeiro versículo do primeiro capítulo de seu Evangelho: 
"Lista genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão". Mas, 
evidentemente, Jesus é a expressão mais pura de tudo o que há de melhor no 
seu povo. Seu espírito é aberto para a contemplação da natureza. E, como seu 
grande antepassado Salomão - que ficou como protótipo da sabedoria antiga -
usa nos seus discursos a elegante arte das parábolas. De Salomão se dizia que 
havia pronunciado três mil parábolas. De Jesus não se diz quantas; mas se 
afirma que era esse o seu modo habitual de falar: "Nada lhes falava senão em 
parábolas" (Mc 4,34).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_qzorirNX8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4wWcTpdViMg


Na missa dominical de hoje - décimo quinto domingo do Tempo Comum - 
ressoa em nossas igrejas uma das parábolas mais conhecidas: a do semeador 
que saiu a semear a sua semente. Jesus a pronunciou de dentro de um barco - 
símbolo da nau da Igreja, de dentro da qual a palavra vai ser anunciada ao 
longo dos séculos. Falou para a multidão reunida à beira do lago de Genesaré. É 
uma lição definitiva sobre como nos comportarmos diante da palavra de Deus.  

 
Jesus fala do semeador como era no seu tempo. Não havia então as 

técnicas agrícolas de hoje, nem as máquinas para preparar o solo, nem os 
fertilizantes para melhorar - lhe a qualidade. Era uma agricultura mais primitiva 
e mais espontânea, marcada como que por uma suave poesia de contato mais 
direto com a natureza. O semeador ia atirando à terra a semente, e os grãos 
iam caindo desordenadamente nos vários tipos de terreno que iam encontrando. 
Como foi enumerando Jesus, com toda a vivacidade própria de sua palavra.  

 
Uma primeira parte da semente - disse Ele - caiu ao longo do caminho que 

atravessava o terreno; e os pássaros, sempre presentes, não deram nem tempo 
de os grãos penetrarem na terra; comeram-nos avidamente. Outra parte de 
grãos caiu em terreno pedregoso. Como não havia muita terra para enfrentar, 
os grãos brotaram logo; porém, mal se levantou o sol, como não tinham raízes, 
logo murcharam e secaram.  

 
Outros grãos caíram entre os espinhos. Os grãos germinaram, mas os 

espinhos logo cresceram e os sufocaram. Finalmente outros grãos caíram em 
terra boa. E brotaram, e cresceram, e deram fruto: cem, sessenta, trinta por um 
( cfr Mt 13, 1-8).  



Tenho a impressão de estar vendo o povo atento às palavras do Mestre. 
Mas muita gente não ouviu direito, ou ouviu e não quis entender. Já o profeta 
Isaías - Jesus o lembrou expressamente, comentando com os discípulos - havia 
predito a atitude desses corações indispostos. E o Divino Mestre disse estas 
consoladoras palavras ao grupo privilegiado dos discípulos: "Felizes os vossos 
olhos que vêem e os vossos ouvidos que ouvem. Porque em verdade vos digo 
que muitos profetas e justos desejaram ver o que estais vendo e não o viram, e 
ouvir o que estais ouvindo e não o ouviram" (Ibid., 15s). E Ihes explicou ponto 
por ponto a parábola.  

 
E foi esta a explicação: 0 caminho no qual caíram as sementes e vieram os 

passarinhos e as comeram, significa os que têm coração desatento e de má 
vontade. Ouvem a palavra, mas vem o demônio e a arrebata do seu coração. O 
terreno pedregoso representa os que ouvem a palavra apenas superficialmente. 
Podem até emocionar-se; mas diante da primeira tribulação logo abandonam o 
que tinham aprendido. O terreno com espinhos representa os corações cheios de 
cuidados mundanos e do fascínio das riquezas, que sufocam a palavra que ia 
germinando. Finalmente a terra boa na qual cai a semente significa os que 
ouvem a palavra de Deus e dão fruto: cem, sessenta, trinta por um (cfr. ibid., 
18-23).  

 
É interessante notar que Marcos assinala estes frutos em ordem crescente: 

trinta, sessenta e cem por um. O que ilumina o final da parábola com uma luz 
de maior otimismo. Um convite à esperança. Como deve ser a atitude de todo 
aquele que ouve a palavra de Deus.  
Leituras do XV Domingo do Tempo Comum - Ano A:  
1a) Is 55,10-11  
2a) Rom 8,18-23  
3a) Mt 13, 1-23 
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PARÁBOLA DO SEMEADOR: 

 
TERRA BOA E TERRA RUIM 

 

Mais uma vez, estando Jesus cercado pela multidão, começou a ensinar dizendo : «Eis 

que saiu o semeador a semear. E, ao semear, algumas sementes caíram ao longo do 

caminho. Vieram, pois, os pássaros e as comeram depressa. Outras sementes caíram em 

terreno pedregoso, e brotaram logo. Como, porém, faltasse a profundidade da terra, 

elas não criaram raízes, e, vindo o sol, queimaram-se todas, e secaram. Outras caíram 

entre os espinhos: cresceram, mas foram sufocadas pelos espinhos. Outras, enfim, 

caíram em terra boa. Nasceram, cresceram e deram frutos : umas cem, outras setenta, 

outras trinta por cento». «Aproximaram-se então os discípulos e perguntaram-lhe: Por 

que falas em parábolas ? Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, 

mas àqueles não lhes foi dado» (Mt 13,1-11). Nota: Jesus estava se referindo aos 

fariseus, que haviam endurecido os seus corações e fechado o seu entendimento, para, 

não serem instruídos por Jesus. Por isso acrescenta aos discípulos: «Ditosos os vossos 



olhos, que vêem, e os vossos ouvidos, que ouvem. Porque em verdade Vos digo que muitos 

profetas e justos desejaram ver o que estais vendo, e não viram, e ouvir o que estais 

ouvindo, e não ouviram».  

 
EXPLICAÇÃO  

 

A explicação desta parábola é também dada por Jesus. Disse Ele aos discípulos : - «Vós, 

portanto, ouvi a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino, mas não 

entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é simbolizado 

na semente ao longo do caminho». «A semente caída em terreno pedregoso representa 

aquele que, ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria. Mas, não tendo raiz em si 

mesmo, e sendo inconsciente, apenas sobrevém alguma contrariedade, por causa da 

palavra, logo a abandona». «A semente caída entre os espinhos», representa aquele que 

Ouve a palavra. Mas os cuidados mundanos e a fascinação das riquezas sufocam-na e 

assim não produz fruto”. «A semente que caiu em boa terra indica aquele que ouve a 

palavra e a entende; por isso dá fruto, produzindo ora cem, ora setenta, o trinta por 

um» (Mt 13,18-23).  

 
REFLEXÃO SÔBRE A PARÁBOLA  

 

As terras da Palestina eram recortadas de estradas, e muitas vezes, cheias de pedras. 

A terra acumulada sobre uma laje de pedra fazia semente germinar, mas, na hora de 

soltar as raízes, a planta não encontrava mais a terra, e acabava secando. O mesmo se 

diga da terra pisada, à margem da estrada. A semente fica descoberta, sem encontrar 

acolhida no solo. Mesmo que nasça, ela morre logo. E' claro que tudo isso é simples 

comparação. Jesus não está dando; lição sobre terra, nem sobre semente. Ele está 

dizendo que no seu reino: que é a Igreja, acontece coisa parecida com a semente que cai 

na terra: Cristo está anunciando a salvação. A vida eterna. A semente é a palavra de 



Deus, e as quatro maneiras como ela é recebida na terra são; os diversos modos com que 

ouvimos a palavra de Deus. Notamos quê" a palavra de Deus é sempre boa. Nós é que 

podemos ser bons ou maus diante da palavra que Deus nos anuncia.: Agora mesmo, cada 

um que ouve este ensinamento divino, ouve a seu modo: uns com muita fé, outros com 

relativa indiferença, outros com uma vontade fraca. Na hora que ouvem sentem aquele 

desejo de se santificarem, como os santos se santificaram ao ouvir Jesus junto; ao mar 

da Galiléia, mas depois alguns continuarão firmes e fiéis, outros esquecerão o que 

ouviram.  

 
A NOSSA COLABORAÇÃO  

 

Se a palavra de Deus é sempre boa depende de nossa colaboração para que ela produza 

bons frutos. O nosso egoísmo, a nossa vaidade; o nosso orgulho, a nossa vida entregue 

aos prazeres, tudo isso impossibilitará que a palavra de Deus penetre em nosso coração 

e forme raízes; Só de ouvir a palavra de Deus, ninguém se salva. E' preciso vivê-la.  

 
Certa vez, estava Jesus no meio do povo, falando coisas bonitas sobre o reino de Deus. 

De repente uma mulher gritou no meio da multidão: «Bem-aventurado o seio que te 

trouxe, e os peitos que te amamentaram». Jesus, ao ouvir este elogio, acrescentou: 

«Antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática» (Lc 

11,27-28). Já pensaram na profundidade dessa comparação? Para Jesus, a pessoa mais 



querida da terra é sua Mãe. Ele, como Deus, ornou-a de todos os dons e graças, para ser 

participante íntima do mistério da Redenção, das suas dores e das suas glórias.  

 
Maria é a criatura mais privilegiada; do mundo. No entanto, Cristo responde àquela 

mulher, que gritou do meio do povo, que bem-aventurada não é só sua Mãe, mas todo 

aquele que põe em prática a palavra de Deus. Em outras palavras: Quem não pratica a 

palavra de Deus não está em condições de louvar o mesmo Deus nem sua Mãe, nem os 

santos, porque é uma palavra vazia, sem sinceridade. Portanto não adianta prestar 

homenagens a Nossa Senhora, se não estiver vivendo o ensinamento de Cristo.  

 
CRER NA PALAVRA DE DEUS  

 

Lembremo-nos de que Cristo disse, ao explicar a parábola do semeador: “Ditosos os 

vossos olhos que vêem, e os vossos ouvidos que ouvem, porque, em verdade, muitos 

profetas e justos desejaram ver o que estais vendo e não viram, ouvir o que estais 

ouvindo e não ouviram». Jesus está se referindo aqui aos profetas, patriarcas e justos 

do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Moisés, os outros que 

desejaram ardentemente ver o Messias. De algum modo Jesus está se referindo 

também a nós, que o vemos pela fé, ouvimos pelo Evangelho e o conhecemos pela 

História. Aceitar a pessoa de Cristo pela fé é ainda mais sublime do que aceitá-lo por 

ter visto com os próprios olhos. O próprio Cristo disse isso ao Apóstolo Tomé: “ Tu 

creste, Tomé, porque viste. Felizes os que crêem sem ter visto»  



 
MENSAGENS PARA A VIDA  

 

Irmãos. Nós somos as criaturas mais felizes do mundo. Foi Jesus quem disse isto: 

muitos profetas e santos desejaram ver o que nós estamos vendo, e não puderam ver. 

Desejaram ouvir o que nós estamos ouvindo, e não puderam ouvir. De fato, nós temos 

tudo para sermos felizes. Deus é nosso pai e mora no meio de nós. Ele é a nossa força e 

a nossa alegria. Somos alimentados com o corpo de Jesus Cristo, a comunhão. E pela 

Palavra divina, que nos enche de paz. Jesus, hoje deixou para nós, três recomendações, 

para que a semente da Palavra de Deus possa produzir muito fruto em nossa 

comunidade.  

 
NÃO SER TERRENO DE BEIRA ESTRADA 

  

Terreno de estrada é terreno pisado. Não tem jeito da semente penetrar na terra. A 

semente fica por cima, e os passarinhos comem. Ou então o pessoal pisa em cima dessa 

semente e ela fica estragada. Se eu não presto atenção na Palavra de Deus. Se eu fico 

avoado, pensando em outras coisas, a Palavra de Deus não tem jeito de penetrar em 

mim. Entra num ouvido e sai no outro. Então, a primeira recomendação de Jesus, para a 

gente ser um bom terreno, é arar a terra. Tirar os torrões duros. Quer dizer, abrir o 

nosso coração, para ouvir com atenção e amor, tudo o que ele quiser nos falar.  



 
NÃO SER TERRENO CHEIO DE PEDRAS  

 

Como Jesus mesmo explicou, num terreno pedrento, a semente brota, a planta começa a 

crescer, mas encontra a pedra logo em seguida. E a raiz não entra mais fundo. E 

qualquer solzinho que der, torra logo aquela planta. Isto às vezes está acontecendo com 

a gente, ou com a nossa comunidade. A gente fica alegre e satisfeito depois de um 

curso. Ou depois de ouvir a palavra de Deus. E volta para casa cheio de boas idéias, 

desejando melhorar nossa vida cristã. Mas, se a gente não tem perseverança e começa a 

faltar às reuniões de equipe, aos plenários e às celebrações, então a raiz da Palavra de 

Deus não penetra no fundo dos nossos corações. E o que acontece? Qualquer dificuldade 

serve de desculpa para a gente desanimar. Uma zombaria ou uma crítica, faz a gente ter 

vergonha de ser cristão. Um sofrimento ou uma doença, faz a gente perder a fé. Jesus 

aqui está recomendado para a gente tirar as pedras do terreno. Quer dizer, acabar com 

as desculpas que a gente tem para faltar às reuniões e às celebrações. Assim, a Palavra 

de Deus, sendo ouvida com freqüência e com perseverança, vai penetrando bem dentro 

de nós, dando força e alegria para tudo.  

 
NÃO SER TERRENO CHEIO DE ESPINHOS E MATO  

 

Quando o terreno é cheio de mato, a planta começa a crescer, mas fica abafada pelo 

mato. Se não capinar, a planta não cresce direito. Esse mato são as preocupações com as 

coisas do mundo, como Jesus explicou. Não sobra tempo para refletir na Palavra de 

Deus. Os negócios enchem o nosso dia e a nossa noite. As vaidades e os prazeres da vida 

são espinhos e matos que sufocam a palavra. Jesus está convidado para a gente capinar 

esse mato. Quer dizer: tirar de nós as preocupações exageradas, seja com o que for, 

que não deixa a Palavra de Deus crescer e produzir frutos em nossa vida. Irmãos. 



Sejamos aquele bom terreno, bem preparado e bem cuidado, para que a Palavra de Deus 

possa produzir frutos, cem por um, aqui em nossa comunidade.  

 
CASA SOBRE A ROCHA  

 

O mais importante na construção de uma casa não é o colorido das paredes, nem a altura 

da mesma. Sua firmeza depende da segurança do alicerce. Nenhum edifício poderá 

manter-se de pé por muito tempo, se não tiver assentado sobre bases sólidas. E' por 

isso que se deve socar bem o alicerce e reforçá-lo com concreto. Cristo tomou esse 

exemplo para falar da importância de construirmos nossa vida sobre o alicerce sólido de 

sua palavra. Não adianta levantar aparatosos edifícios sobre areia, como não adianta 

viver enganado, porque vivemos em função de uma eternidade.  

 
Assim falou Jesus : Todo aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é 

semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu pesada a 

chuva, os rios transbordaram, tempestades e ventos precipitaram-se contra aquela 

casa, mas ela não desabou porque estava construída sobre a rocha. E todo aquele que 

ouve as minhas palavras e não ática é semelhante a um homem insensato, que construiu e 

a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram casa desabou, e a sua ruína foi 

completa» (Mt 7,24-27). Com este conselho, Jesus está nos prevenindo. O homem: tem 

liberdade de escolher. Poderá ser um pedaço de espinheiro, um terreno pedregoso, a 

beira de caminho pisado e duro, onde a semente da palavra conseguirá vingar. Mas 

poderá ser um pedaço de terra boa, e dar fruto cem por cento. Lembrem-se de que 

Deus não tira a nossa liberdade, e por isso mesmo seremos responsáveis pela escolha 

que fizermos. Agora é hora de começarmos a construir a nossa felicidade sobre o 

alicerce da palavra de Deus.  

 



 
VAMOS SER A TERRA BOA  

 

Está em nosso alcance fazer o bem ou fazer o mal. Mas qual a vantagem que tiramos do 

mal que fazemos? A recompensa do mal é o remorso, a tristeza, a perda dó ânimo para 

viver, porque quem faz o mal está estragando o plano de Deus sobre a vida.  

 
A vida nos é dada para fazer o bem. E o tempo é breve. Não sabemos quantos dias nos 

restam para realizar a obra do bem. Portanto, façamos todo o bem que pudermos, a 

todos que encontrarmos no caminho, em todos os momentos da vida. Há sempre alguma 

coisa boa que só eu posso fazer, e outra que só você terá Possibilidade de realizar.  

 
Quando temos Oportunidade de fazer um bem e não fazemos, estamos empobrecendo a 

vida. Cada vida tem um ideal ou uma profissão. Mas o ponto mais sublime de todo ideal e 

de qualquer profissão é espalhar o bem para que o mundo seja mais feliz. Só a 

rea1ização do bem enche a vida de. plenitude e de alegria de Viver. A respeito de Judas 

disse Jesus: «seria melhor que .não tivesse nascido».  



Da boca de Maria, porém, saiu uma palavra nascida de seu coração, como explosão de 

alegria: «A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu 

Salvador». Porque o sentido da vida está acima de tudo no bem que se faz.  

 
PERGUNTAS PARA CONTINUAR A REFLEXÃO  

 

1. Que significa a semente?  

2. Quem é o semeador?  

3. Quantos tipos de terra há na parábola ? Quais ?  

4. Que quer dizer a semente caída ao longo do caminho ?  

5. E a semente caída em terreno pedregoso ?  

6. Que significa a semente entre os espinhos?  

7. E a semente em terra boa ?  

8. Como eram as terras da Palestina?  

9. Quais as coisas que impedem o crescimento da palavra de Deus em nós ?  

10. Que aconteceu certa vez quando Jesus pregava ao povo ?  

11. Que conclusão tiramos dessa resposta de Jesus àquela mulher?  

12. Que disse Jesus a Tomé?  

13. Que é mais importante na construção de uma casa ?  

14. Conte um exemplo que Cristo disse sobre os que ouvem e não seguem a palavra de 

Deus. 


