
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 

Quarta-feira da 3ª Semana do Tempo Comum 

 

1) Oração 

 

Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que 
possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Marcos 4,1-20) 

 

Naquele tempo, 1Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galiléia. Uma 
multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e 
se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. 2Jesus ensinava-
lhes muitas coisas em parábolas. E, em seu ensinamento, dizia-lhes: 3"Escutai! O semeador 
saiu a semear. 4Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho; 
vieram os pássaros e a comeram. 5Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia 
muita terra; brotou logo, porque a terra não era profunda, 6mas, quando saiu o sol, ela foi 
queimada; e, como não tinha raiz, secou. 7Outra parte caiu no meio dos espinhos; os 
espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. 8Outra parte caiu em terra boa e 
deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem 
por um”.9E Jesus dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça".10Quando ficou sozinho, os 
que estavam com ele, junto com os Doze, perguntaram sobre as parábolas. 11Jesus lhes 
disse: "A vós, foi dado o mistério do Reino de Deus; para os que estão fora, tudo acontece 
em parábolas, 12para que olhem mas não enxerguem, escutem mas não compreendam, 
para que não se convertam e não sejam perdoados". 13E lhes disse: "Vós não 



compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? 14O 
semeador semeia a Palavra. 15Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a 
Palavra foi semeada; logo que a escutam, chega Satanás e tira a Palavra que neles foi 
semeada. 16Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são 
aqueles que ouvem a Palavra e logo a recebem com alegria, 17mas não têm raiz em si 
mesmos, são inconstantes; quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da 
Palavra, logo desistem. 18Outros recebem a semente entre os espinhos: são aqueles que 
ouvem a Palavra; 19mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e 
todos os outros desejos, sufocam a Palavra, e ela não produz fruto. 20Por fim, aqueles que 
recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a Palavra, a recebem e dão fruto; 
um dá trinta, outro sessenta e outro cem por um." 

- Palavra da Salvação. 
3) Reflexão 

 
 

* Sentado num barco, Jesus ensina o povo. Nestes versos, Marcos descreve o jeito 

que Jesus tinha de ensinar o povo: na praia, sentado no barco, muita gente ao redor 

para escutar. Jesus não era uma pessoa estudada (Jo 7,15). Não tinha freqüentado a 

escola superior de Jerusalém. Vinha do interior, da roça, de Nazaré. Era um 

desconhecido, meio camponês, meio artesão. Sem pedir licença às autoridades, 

começou a ensinar o povo. Falava tudo diferente. O povo gostava de ouvi-lo. 

 
 

* Por meio das parábolas, Jesus ajudava o povo a perceber a presença misteriosa do 

Reino nas coisas da vida. Uma parábola é uma comparação. Ela usa as coisas conhecidas 

e visíveis da vida para explicar as coisas invisíveis e desconhecidas do Reino de Deus. 

Por exemplo, o povo da Galiléia entendia de semente, de terreno, chuva, sol, sal, flores, 



colheita, pescaria, etc. Ora, são exatamente estas coisas conhecidas do povo que 

Jesus usa nas parábolas para explicar o mistério do Reino. 

 

* A parábola da semente retrata a vida do camponês. Naquele tempo, não era fácil 

viver da agricultura. O terreno tinha muita pedra. Muito mato. Pouca chuva, muito sol. 

Além disso, muitas vezes, o povo encurtava estrada e, passando no meio do campo, 

pisava nas plantas (Mc 2,23). Mesmo assim, apesar de tudo isso, todo ano, o agricultor 

semeava e plantava, confiando na força da semente, na generosidade da natureza. 

 

* Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Jesus começou a parábola dizendo: “Escutem!” 

(Mc 4,3). Agora, no fim, ele termina dizendo: “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!” O 

caminho para chegar ao entendimento da parábola é a busca: “Tratem de entender!” A 

parábola não entrega tudo pronto, mas leva a pensar e faz descobrir a partir da 

própria experiência que os ouvintes têm da semente. Provoca a criatividade e a 

participação. Não é uma doutrina que já vem pronta para ser ensinada e decorada. A 

Parábola não dá água engarrafada, mas entrega a fonte. O agricultor que escutou, diz: 

“Semente no terreno, eu sei o que é! Mas Jesus diz que isso tem a ver com o Reino de 

Deus. O que seria?” E aí você pode imaginar as longas conversas do povo! A parábola 

mexe com o povo e leva a escutar a natureza e a pensar na vida. 
 
 



 
* Jesus explica a parábola aos discípulos. Em casa, a sós com Jesus, os discípulos 

querem saber o significado da parábola. Eles não entenderam. Jesus estranhou a 

ignorância deles (Mc 4,13) e respondeu por meio de uma frase difícil e misteriosa. Ele 

diz aos discípulos: “A vocês foi dado o mistério do Reino de Deus. Aos de fora, porém, 

tudo acontece em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e para que 

não se convertam e não sejam salvos!”. Esta frase faz a gente se perguntar: Afinal, a 

parábola serve para que? Para esclarecer ou para esconder? Será que Jesus usa 

parábolas, para que o povo continue na ignorância e não chegue a se converter? 

Certamente que não! Pois em outro lugar Marcos diz que Jesus usava parábolas 

“conforme a capacidade dos ouvintes” (Mc 4,33) 

 

* Parábola revela e esconde ao mesmo tempo! Revela para “os de dentro”, que 

aceitam Jesus como Messias Servidor. Esconde para os que insistem em ver nele o 

Messias, Rei grandioso. Estes entendem as imagens da parábola, mas não chegam a 

entender o seu significado. 

 
* A explicação da parábola, parte por parte. Uma por uma, Jesus explica as partes da 

parábola, desde a semente e o terreno até a colheita. Alguns estudiosos acham que 



esta explicação foi acrescentada depois. Ela seria de alguma comunidade. É bem 

possível. Pois dentro do botão da parábola está a flor da explicação. Botão e flor, 

ambos têm a mesma origem que é Jesus. Por isso, nós também podemos continuar a 

reflexão e descobrir outras coisas bonitas dentro da parábola. Certa vez, alguém 

perguntou numa comunidade: “Jesus falou que devemos ser sal. Para que serve o sal?” 

Discutiram e, no fim, encontraram mais de dez finalidades diferentes para o sal! Aí 

foram aplicar tudo isto à vida da comunidade e descobriram que ser sal é difícil e 

exigente. A parábola funcionou! O mesmo vale para a semente. Todo mundo tem alguma 

experiência de semente. 

 
 

4) Para um confronto pessoal 
 

1) Qual a experiência que você tem de semente? Como ela te ajuda a entender melhor a 

Boa Nova 

2) Que terreno eu sou? 

 
5) Oração final 
 

Busquei o SENHOR e ele respondeu-me e de todo temor me livrou. Olhai para ele e ficareis 
radiantes, vossas faces não ficarão envergonhadas. (Sal 33, 5-6) 
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“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este 

site. Aos domingos rezamos missa por todos que colaboram com nossa obra de 

Evangelização. Se cada um que visita esta página doar apenas R$-50,00 por mês 

já daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam 

assim... Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA 

CONTINUARMOS O TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA 

AJUDA!  

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 

FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 
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 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   
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