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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

20 –  Pista de leitura para os Livros 
do Pentateuco 

 

 Para uma leitura temática destes 
livros… 12 pistas de leitura para os Livros 
do Pentateuco. Hoje daremos conta apenas 
de seis. 

 

--- 1.  Deus é Amor que “sai de Si” e 
sonha o Homem como a “menina dos Seus 
olhos” na Criação, pura iniciativa da Sua 
Bondade (“tudo era muito bom” – Gn 1, 31) 
e projecto de Aliança… Gn 1-2 

--- 2. Porque o Amor não se impõe, 
Deus “corre o risco” da Liberdade! O 
Homem foi capaz de escolher o contrário da 
vontade de Deus. Assim, inicia a marcha do 
fracasso e do malogro que se chama 
Pecado, porque a vontade de Deus 
corresponde sempre ao melhor para o 
Homem. O Pecado gera a ruptura de todas 
as relações: entre o Homem e Deus, entre 
varão e mulher, entre os irmãos (Caim e 
Abel), entre os povos (torre de Babel)… Gn 
3-4 Gn 11, 1-9 

--- 3.  Deus não desiste do Seu Sonho 
Criador. Por isso inicia uma História de 
Eleição, escolhendo Homens de coração 
disponível para serem mediações da Sua 
vontade, e aos quais confia o Seu Sonho 
Recriador e a Sua Aliança. O primeiro desta 
História é Noé… Gn 6-10 

--- 4. Abraão é uma das maiores figuras 
desta História de Eleição. “Abraão” (=pai de 
muitos) é, de facto, o “pai histórico” do povo 
de Israel… Vocação de Abraão: Gn 12, 1-9 
Promessas de Deus e Aliança, com a 
imposição do sinal da circuncisão: Gn 15; 
Gn 17 Sacrifício do seu filho Isaac: Gn 22 
Morte de Abraão: Gn 25, 7-11 

--- 5. Abraão gerou Isaac… Nascimento: 
Gn 21, 1-7 Casamento com Rebeca: Gn 24 
Morte de Isaac: Gn 35, 28-29 

 

--- 6.  Isaac gerou Jacob… Nascimento: 
Gn 25, 19-28; Conquista do direito de 
primogenitura: Gn 25, 29-34; Gn 27 
Casamento com Lia e Raquel: Gn 29-30.       

Deus aparece a Jacob e muda-lhe o 
nome para “Israel” (=o que luta com Deus): 
Gn 32, 25-33; Gn 35, 9-15 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 19 – S. Romualdo  (Abade);  
Dia 20 – B. Sancha e B. Mafalda  (Virgens) e  

               B. Teresa (Religiosa) 

____________________________________________ 

Solstício de Verão. 
 
Solstício (do latim sol, sol e stare, 

parar) é a designação dada ao movimento 
em que o Sol se acha no ponto mais 
afastado do Equador e parece, durante 
alguns dias, conservar-se ali estacionário. 

Este ano de 2015 o Solstício de Verão 
ocorre em 21 de Junho às 17:38, dando 
assim início ao começo do verão. Neste 
dia acontece o maior dia do ano e, conse-
quentemente, a noite mais pequena. 
____________________________________________ 

Esperar em Deus não é perder 
tempo, é querer o melhor. 
____________________________________________ 

O Papa Francisco 

em Fátima 
 
Em resultado do convite feito pelo Bispo 

de Leiria-Fátima, D. António Marto, o Papa 
Francisco acaba de confirmar a sua vinda a 
Fátima em 2017, estando presente na cele-
bração do centenário das aparições de 
Fátima de 1917. “Deus me dê vida e me dê 
saúde e lá estarei em 2017” – disse o papa. 

 

                  (Notícia recebida hoje, 25-04-2015) 
 

de Parabéns... 
 

Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, o leitor da 
Paróquia de Eiriz, Bruno Miguel Coelho, na 
próxima terça-feira, dia 16 de Junho, e a 
leitora da Paróquia de Carvalhosa, Carla 
Sousa, no dia seguinte, quarta-feira, dia 17 
de Junho. 

À Carla e ao Bruno, o Jornal do Leitor 
deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Não te sobrecarregues com propósitos 
impossíveis ou irrealistas de auto-melhora-
mento. Sê gentil e paciente contigo mesmo. 
Toma a resolução de querer ser melhor e 
depois deixa que Deus te conceda a força e 
o modo de o fazer. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Pergunta... e resposta! 

 
– Qual é o animal mais antigo do mundo? 
– A zebra, que ainda é a preto e branco... 

H u m o r 
 

– Rui, que grande embrulho levas aí! 
– São duas melancias, porque a minha 

sogra disse que daria metade da vida por 
uma melancia. É por isso que lhe levo duas! 
____________________________________________ 

A Fechar 

Ser cristão não é moda. 
É mudança de vida. 

____________________________________________ 
 

Até para a semana, se Deus quiser. 
 

 

Tempo Comum 
 

Estamos em tempo de crise. Todos 
apelam a que não se cruzem os braços. O 
Reino de Deus também viverá em crise? 

O Profeta Ezequiel, 17, 22-24 diz-nos: 
«Do cimo do grande cedro, dos seus ramos 
mais altos, o Senhor Deus vai colher um 
ramo novo, vai plantá-lo num monte muito 
alto. Abato a árvore elevada e elevo a 
árvore abatida, faço que seque a árvore 
verde e reverdesça a árvore seca. Eu, o 
Senhor, o afirmei e o hei-de realizar.»  

Tudo depende do Senhor mas Ele 
espera a nossa colaboração. 

Estamos sempre à espera de melhores 
dias, para o mundo e para a Igreja, mas 
imaginamos a sua realização ao nosso jeito. 
O triunfalismo, a glória humana que chama 
a atenção dos outros, a força que esmaga 
os que se nos opõem, são uma tentação 
constante. 

Mas Deus tem outros caminhos 
diferentes dos nossos, para implantar nos 
corações o Seu Reino, e desenvolvê-lo. 
____________________________________________ 

Introdução 
 
Ao acordar contemplaremos a espiga 

madura. 
Temos a impressão de assistir a um 

rápido declínio dos valores cristãos: vemos 
o ser humano que tenta libertar-se, coloca-   
-se a si mesmo como ponto de referência 
absoluto, como medida de tudo, constitui-se 
como árbitro do bem e do mal, considera 
absoluta a realidade deste mundo e a fé um 
aspecto ultrapassado da vida. Isto é o 
secularismo, um fenómeno que tem raízes 
históricas remotas, mas atingiu o auge no 
nosso tempo. Porquê? 

Ao procurar as causas há quem atribua 
a responsabilidade aos padres que, cada 
vez mais impassíveis, evitam lembrar 
aquelas verdades que no passado, quando 
as igrejas transbordavam de fiéis, 
constituíam os temas recorrentes (apelan-
tes)  da catequese: o julgamento de Deus, a  
       

 

 

 

 

condenação eterna, o diabo, os castigos. 
Mas a verdade é outra: hoje estamos a 

pagar as consequências de uma evange-
lização e de uma catequese que – sem 
querer aqui atribuir culpas aos pregadores e 
catequistas do passado cheios de boa 
vontade – estava desligada da palavra de 
Deus. 
      O futuro está nas nossas mãos. A Igreja  
voltou a tomar consciência do tesouro que o 
Mestre lhe confiou: a Palavra, semente que 
aguarda ser espalhada pelo mundo com 
abundância, para que a fé refloresça sobre 
bases novas e com um fundamento seguro. 

Quem, nos dias de hoje, com canseira, 
vai espalhando pelo mundo esta semente 
preciosa, não irá contemplar a espiga madu-
ra; mas, pelo menos a planta, isso sim, 
pode pedir ao Senhor que lha permita 
vislumbrar. 
      - Só o grão de trigo que desaparece na 
terra produz muito fruto. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ex 20, 22-24) 
 

Monição:  
 

O profeta Ezequiel dirige-se ao Povo de Deus no 

exílio, e serve-se da imagem de um cedro que morre e 
que renasce, para falar da queda da nação judaica e 
do novo Reino que o Messias virá fundar. Um ramo 
tenro, que, pela sua pequenez, não chamava a atenção 

de ninguém, dará  origem a uma frondosa árvore que 
será refúgio universal. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

22Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo do 
grande cedro, dos seus ramos mais altos, Eu próprio 

vou colher um ramo novo, vou plantá-lo num monte 
muito alto. 23Na elevada montanha de Israel o hei-de 
plantar. Ele há-de lançar ramos e dar frutos e tornar-se-
-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as 

aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra 
dos seus ramos. 24E todas as árvores do campo hão-de 
saber que Eu sou o Senhor; abato a árvore elevada e 
elevo a arvore abatida, faço que seque a árvore verde 

e reverdesça a árvore seca. Eu, o Senhor, o afirmei e o 
hei-de realizar.» 
 

Palavra do Senhor. 

____________________________ 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

 

 
 
  
 

 

Recomendação aos leitores: 
 

Fazer a divisão do texto na última frase “Eu, 
o Senhor, digo...” 

 

Comentário: 
 

Esta profecia fora pronunciada por 
Ezequiel num momento particularmente 
dramático da história de Israel: Joaquim, o 
último rebento da dinastia de David, fora 
derrotado, aprisionado e deportado para a 
Babilónia. 

Este desastre nacional fez vacilar a fé 
de muitos israelitas, que se perguntavam 
como pôde o Senhor, que tinha prometido a 
David ama dinastia eterna, permitir que 
Joaquim fosse arrancado do trono de 
Jerusalém da mesma forma que uma árvore 
é arrancada pelo furacão e arrastada para 
longe pelas águas impetuosas do rio. Teria 
Deus faltado à promessa de fidelidade que 
jurara ao seu eleito? 

A esta questão angustiante Ezequiel, 
que se encontra entre os deportados da 
Babilónia, responde com uma imagem. A 
família de David – explica ele – é um cedro 
vigoroso que um lenhador bárbaro e 
impiedoso, Nabucodonosor, rei da Babilónia 
abateu e despedaçou. 

Mas Deus não falta às suas promessas, 
e eis o que Ele fará: irá à Babilónia e, do 
cedro devastado da dinastia de David, 
colherá o último rebento e há-de transplan-
tá-lo para um alto monte da terra de Israel 
(v. 22). Este rebento frágil e quase sem vida 
há-de desenvolver-se até se tornar um 
cedro imenso, sob o qual habitarão todas as 
aves do céu (v. 23). 

A promessa é, sem exagero, assom-
brosa. Com a imagem das aves do céu o 
profeta alude aos reinos vassalos do imenso 
Império Assírio (Ez 31,6). Estes – garante 
ele – um dia, passarão a estar sob o domí-
nio de Israel, todos lhe serão submetidos, 
como no tempo de David. 

Quando proferia esta profecia Ezequiel 
sonhava, provavelmente, com uma rápida 
restauração da dinastia davídica, mas os 
anos passaram e as suas expectativas não 
se verificaram. 

Nesta situação ia-se delineando, de for- 
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ma cada vez mais clara, a expectativa de 
um messias, um rebento da família de 
David, destinado a realizar plenamente as 
promessas feitas pelo Senhor ao seu povo. 

No tempo estabelecido, as profecias 
realizaram-se em Jesus, o rebento do 
grande cedro que Deus plantara na terra. É 
Ele o descendente de David que todos 
esperavam. As aves que encontram 
repouso à sombra dos seus ramos repre-
sentam todos os povos, que antes estavam 
submetidos ao poder do mal que os tornava 
escravos. Os ramos, por sua vez, poderiam 
indicar os braços acolhedores da comuni-
dade cristã. 

Esta leitura é um convite a confiar em 
Deus, sempre, mas sobretudo quando as 
nossas expectativas parecem vãs e as 
nossas esperanças não se realizam. Ele é 
aquele que costuma «elevar a árvore 
modesta» e é capaz de «reverdecer a 
árvore seca»  (v. 24). 

As expressões utilizadas por Ezequiel 
recordam o canto de Maria: «Derrubou os 
poderosos de seus tronos e exaltou os hu-
mildes» (Lc 1, 52). Evocam, sobretudo, a 
maior obra de Deus: a ressurreição de 
Cristo. Do sepulcro, onde reinava incon-
testada a morte, Ele fez surgir a vida. Se 
realizou um tal prodígio, saberá também 
transformar em vitória qualquer derrota. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 91 (92) 2-3. 13-14. 15-16. (R. cf. 2a) 

 

Monição: 
 

 Como a Israel, deportado em Babilónia, por causa 
das suas infidelidades, o Senhor dirige-se a cada um 
de nós, por vezes com a mão pesada, mas sempre 

paternal, chamando-nos à emenda de vida, à 
conversão pessoal. 

Se colhermos o seu apelo, de árvores inúteis que 
somos, tornar-nos-emos árvores frondosas que aco-

lhem nos seus ramos as aves do Céu. Agradeçamos 
esta promessa que Deus nos faz. 
  

Refrão: É BOM LOUVAR-VOS SENHOR  

  

É bom louvar o Senhor  
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,  
proclamar pela manhã a vossa bondade  
e durante a noite a vossa fidelidade. 

  
O justo florescerá como a palmeira,  
crescerá como o cedro do Líbano;  
plantado na casa do Senhor,  

florescerá nos átrios do nosso Deus. 
  
Mesmo na velhice dará o seu fruto,   
cheio de seiva e de vigor,  

para proclamar que o Senhor é justo:  
n'Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. 

____________________________________________ 

Não cresces quando as coisas ficam 
fáceis, mas sim quando enfrentas os 
teus desafios. 
 
 

2ª Leitura (2 Cor 5, 6-10) 
 

Monição:  
 

S. Paulo sente o mesmo problema que nos 
angustia. Embora a morte seja uma participação da de 
Jesus Cristo, a sua lembrança angustia-nos e 

gostaríamos de nos ver livres dela. 
Mas não é possível entrar na felicidade eterna 

sem ter passado pela morte, quer a corporal, no fim da 
via terrena, quer a espiritual, pelas provações de cada 

dia. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios 
 

Meus irmãos: 6Nós estamos sempre cheios de 
confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste 

corpo, vivemos como que exilados, longe do Senhor, 
7pois caminhamos pela fé e não vemos claramente. 8E, 
com a mesma confiança, preferíamos exilar-nos do 
corpo, para habitarmos junto do Senhor. 9Por isso nos 

empenhamos em Lhe ser agradáveis, quer 
continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de 
afastar-nos dele. 10Todos nós devemos aparecer a 
descoberto perante o tribunal de Cristo, a fim de cada 

qual receber a sua paga, pelas obras feitas durante a 
vida corporal, conforme as tiver praticado, boas ou 
más.  
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 

  
Dissemos já, nos domingos anteriores, 

que Paulo, com o passar dos anos, 
começava a sentir o cansaço. Os sofrimen-
tos que suportara, as perseguições, as 
traições dos amigos, a incompreensão da 
parte de muitos irmãos de fé tinham deixado 
marcas no corpo e no espírito. 

Na primeira parte do trecho de hoje     
(v. 6-8), ele compara a sua condição à do 
exilado: sente-se estrangeiro neste mundo, 
vive distante da sua terra, com o pensamen-
to voltado para a pátria que o aguarda. 
Deseja estar para sempre com Deus e com 
Cristo e sabe que, para atingir esta vida 
plena e definitiva, deve passar através da 
morte; mas este pensamento não o assusta. 

Depois, na segunda parte (v. 9), dá-se 
conta que o seu desejo de deixar este 
mundo poderia ser entendido como uma 
fuga às dificuldades, aos sofrimentos, às 
suas responsabilidades para com as 
comunidades cristãs nascidas da sua 
pregação. Então, conclui: enquanto o 
Senhor me quiser deixar neste corpo, darei 
o melhor de mim mesmo. 

Finalmente, no último versículo (v. 10), 
recorrendo à imagem tradicional do juízo de 
Deus, lembra o valor e a importância 
decisiva da vida neste mundo. A vida futura 
não irá nascer do nada, mas germinará 
daquilo que cada um terá semeado nesta 
vida.  Ninguém  será  rejeitado pelo Senhor,  
 

mas a capacidade de acolher o seu infinito 
amor será diferente para cada um e 
dependerá da melhor ou pior «gestação» 
vivida neste mundo. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

O Senhor lança no coração e na inteligência de 
cada um de nós a semente da Boa Nova que deve dar 
frutos de boas obras. 

Com o canto do Aleluia, aclamemos esta divina 

magnanimidade, dispondo-nos a ser dóceis aos Seus 
ensinamentos e prontificando-nos a segui-los na vida. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!  

 

A semente é a Palavra de Deus, Cristo é o semeador; 
todo aquele que O encontra, encontra a vida eterna. 
____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 4, 26-34) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 26dizia Jesus às multidões: «O 

Reino de Deus é como um homem que lançou a 
semente à terra. 27Dorme e levanta-se, de noite e de 

dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele 
saber como. 28A terra produz por si, primeiro o pé, 
depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. 29E, 
mal o trigo o permite, logo ele mete a foice; a seara 

está pronta. 30Jesus dizia também: «A que havemos de 
comparar o Reino de Deus? Em que parábola o 
havemos de apresentar? 31É como o grão de mostarda 
que, ao ser semeado no terreno, é a menor de todas as 

sementes que há na terra. 32Mas, depois de semeado, 
começa a crescer, torna-se a maior de todas as plantas 
da horta e deita ramos tão grandes que as aves do céu 
vêm abrigar-se à sua sombra.» 33Jesus pregava-lhes a 

palavra Deus com muitas parábolas destas, conforme 
eram capazes entender. 34E não lhes falava senão por 
meio de parábolas, e, em particular, tudo explicava aos 
discípulos. 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Pode-se acelerar o crescimento do reino 
de Deus? 

Jesus responde a esta pergunta com 
uma breve parábola, uma pequena pérola, 
que apenas Marcos nos transmite, e que 
constitui a primeira parte do Evangelho de 
hoje (v. 26-29). 

Está dividida em três partes, de 
dimensão diferente, que correspondem aos 
três momentos do trabalho agrícola: a 
sementeira (v. 26), o crescimento da 
semente (v. 27-28)  e  a  ceifa  (v. 29). 
      A primeira e a terceira, ou seja, aquelas 
nas quais é descrito o trabalho do agricultor, 
estão reduzidas ao mínimo: «Lança a se-
mente à terra» (v. 26) e «mete a foice»      
(v. 29),  nada mais. 

Já muito mais desenvolvida está a parte  
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central, que ocupa dois terços da parábola. 
O narrador quer claramente atrair toda a 
atenção para o tempo do crescimento; por 
isso, forçando até mesmo um pouco, não só 
evita enfatizar o trabalho do agricultor, mas 
ignora propositadamente as actividades que 
este habitualmente faz, depois de ter 
semeado: a protecção, a limpeza, a 
irrigação dos campos. Jesus quer evidenciar 
apenas uma coisa: a força irresistível da 
semente que, uma vez lançada à terra, 
cresce sozinha. 

Da primeira parte da parábola (v. 26) 
relevamos um pormenor: o evangelista não 
utiliza o termo técnico semear, mas fala de 
um homem que lança a semente, tornando 
quase perceptível o gesto amplo do braço 
do agricultor que espalha por todo o lado, 
com alegria e sem restrições, os preciosos 
grãos. É assim que deve ser difundida a 
mensagem evangélica, com abundância, e 
deve ser lançada à terra; não num campo 
definido e restrito, mas por todo o lado, em 
todo o mundo. Trata-se de um convite a 
superar qualquer tipo de exclusivismo; 
nenhum povo pode considerar reservadas 
para si as bênçãos de Deus. 

Depois do período da sementeira, chega 
o momento em que cessa o trabalho do 
homem (v. 27-28). Passam os dias e as noi-
tes, e o agricultor dorme e levanta-se já sem 
poder intervir no crescimento. É inútil que se 
inquiete ou se preocupe, porque o processo 
já não depende dele; pode agitar-se e entrar 
no campo, mas só vai criar problemas ao 
pisar os rebentos ainda tenros. Nada mais 
deve fazer do que aguardar. É de facto, em 
silêncio e de modo quase imperceptível, que 
começa o prodígio: da terra brota a planta. 

A descrição do crescimento é detalhada: 
começa por aparecer o caule, verde e tenro, 
depois a espiga e por fim o grão maduro. 
Um desenvolvimento que causa estupefac-
ção e que encanta, mas que não pode ser 
forçado, exige tempo e paciência. 

A assimilação da mensagem evangélica 
não é imediata; a obra de transformação 
interior do ser humano precisa de dias e de 
anos. No entanto, uma vez que penetrou no 
coração, a palavra de Cristo põe em 
movimento uma dinâmica imparável, 
mesmo se é lenta. Quem ouve esta palavra 
não permanece o mesmo.  

Uma das tentações mais comuns dos 
apóstolos do Evangelho é o desencoraja-
mento. É frequente sentirem-se abatidos se 
não notam imediatamente algum resultado 
concreto da sua pregação. 

A mensagem desta parábola é dirigida 
principalmente a eles. Se têm a certeza de 
ter anunciado a mensagem autêntica de 
Cristo, se não a confundiram com a 
sabedoria deste mundo, se não enfraquece-  

 

a partir de uma semente quase invisível, 
germinava e crescia, numa única estação, 
um arbusto que ainda hoje, ao longo das 
margens do lago da Galileia, pode atingir os 
três metros de altura. 
      Com esta parábola, Jesus não pretendia 
fazer profecias acerca dos triunfos da Igreja 
que, iniciada com um grupo de pobres pes-
cadores, tornar-se-ia uma instituição sólida, 
influente, capaz de incutir temor e respeito 
até mesmo aos detentores do poder político. 
O desenvolvimento do reino de Deus não se 
mede com estatísticas, porque – como 
referia Lucas – não se pode ver ou quanti-
ficar; de facto, está no mais íntimo de cada 
pessoa (Lc 17, 21). 

A parábola é um convite a considerar a 
realidade com os olhos de Deus. As 
pessoas dão valor ao que é grande, ao que 
se mostra, julgam os sucessos e os 
fracassos dos outros com base no dinheiro 
acumulado, na posição de poder alcançado, 
nos títulos honoríficos, no prestígio, na 
notoriedade. Jesus inverteu a escala de 
valores: «Quem se fizer humilde será o 
maior no reino do céu» (Mt 18, 3). 

Só quem se fizer pequeno como um 
grão de mostarda se tornará «como a 
árvore plantada ao longo da corrente: dá 
fruto na estação própria e a sua folhagem 
não murcha» (SI 1, 3). 

A parábola pretende infundir alegria e 
optimismo. Um dia todos verão as maravi-
lhas operadas por Deus através de quem, 
como o seu Filho, se tiver tornado um 
humilde e manso servo de todos. 
___________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pelo Papa Francisco, que preside a toda a Igreja, 

e pela nossa Conferência Episcopal 
e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos cristãos que perderam a fé, 

pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, 
e pelos crentes de todas as religiões, 

oremos ao Senhor. 
 
3 –  Pela semente lançada à terra por Jesus, 

pelo crescimento da fé na Igreja de hoje 
e por todas as missões e missionários, 

oremos ao Senhor. 
 
4 –  Por aqueles que perderam a esperança, 

pelos que foram injustamente condenados 

e pelos que vivem no exílio, longe da pátria, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Pela nossa assembleia celebrante, 

por toda a comunidade (de Carv...Eir...Fig...San.) 
e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 
 

Não tenhas medo. 
Ora, apenas, e confia em Deus. 
 
 

ram a sua força arrebatadora com algum 
acrescento de bom senso humano, então 
devem ter a certeza interior de que os frutos 
serão abundantes. 

A estação e a abundância da colheita 
não depende deles, mas do terreno – mais 
ou menos fecundo – onde a semente da 
palavra caiu. 

Um modelo de pregador é Paulo, que 
assim dizia aos Coríntios: «Eu plantei, Apolo 
regou, mas foi Deus quem deu o cresci-
mento» (1 Cor 3,6). 

O processo de amadurecimento deve 
ser respeitado. Quem o quer acelerar, 
arrisca-se a deixar-se tomar pelo frenesim, 
convence-se de poder substituir com a sua 
a acção do Espírito e, se intervém, 
facilmente perde o controlo e recorre a 
métodos incorrectos, usa a coerção, não 
respeita a liberdade, faz chantagem 
psicológica. 

Aquelas pessoas que, desde os tempos 
de Santo Agostinho, chegam ao ponto de 
justificar o recurso à espada para obrigar à 
conversão, não fazem mais que provar a 
que aberrações pode conduzir a falta de 
respeito pelos tempos de crescimento da 
semente. 

A parábola interpela todos, pais, 
educadores, responsáveis da comunidade 
cristã que, mesmo se animados pelas 
melhores intenções, se deixam por vezes 
tomar pela impaciência, pela pressa, pelo 
desejo de eficiência, obtendo como único 
resultado uma fama de pessoas irritantes, 
agressivas e intolerantes. 

Grande parte das recomendações dos 
mestres de vida espiritual é constituída por 
convites insistentes ao esforço, à actividade 
incansável, ao trabalho febril. O Evangelho 
de hoje chama a atenção para um outro 
aspecto igualmente importante. Há 
momentos em que é necessário «dormir», 
ou seja, saber esperar, manter a calma e 
sentar-se a contemplar com admiração a 
semente que germina e cresce sozinha. Os 
frutos estarão certamente para além de 
todas as previsões. Quem não está 
convencido deste facto não tem fé na força 
prodigiosa da palavra de Cristo. 
      Também a segunda parábola (v. 30-32) 
provém da experiência da vida do campo. O 
agricultor vê todos os dias desaparecerem 
na terra pequenas sementes, que depois 
renascem para se tornarem plantas, 
arbustos e até grandes árvores. 

É este prodigioso contraste entre a 
pequenez dos inícios e a grandeza dos 
resultados que Jesus pretende pôr em 
relevo com a parábola do grão de mostarda 
que, segundo a opinião popular, era a mais 
pequena de todas as sementes. A 
admiração provinha da constatação de  que,  
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