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HOMILIA  

 
As vezes, durante a homilia, eu fico observando as expressões dos rostos  
das pessoas e penso: Como será que as palavras ditas na homilia estão 
encontrando o caminho para os corações de cada pessoa ali e como cada uma 
está recebendo estas palavras?  Aí eu me lembro da parábola do “Semeador”.  
Jesus, frequentemente falava através de parábolas, histórias do dia-a-dia, 
realidade da vida, para ilustrar a mensagem que Ele queria que as pessoas 
entendessem.  
Esta é a história que Ele contou.  
Certo dia Jesus ensinava as multidões a beira mar. ”Saiu o semeador a 
semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu no caminho,  as aves 
vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde havia pouca 
terra. As sementes logo brotaram por ser boa a terra. Quando saiu, porem, o 
sol, queimou as pequenas plantas e logo murcharam porque suas raízes não 
tinham penetrado no solo suficiente. Outra parte caiu entre os espinhos, os 
quais, cresceram e sufocaram as plantas. Mas enfim umas sementes caíram 
em terra boa e deram fruto: uns a cem por um, outros sessenta e outros 
trinta por cada semente semeada.”  
 
Quando se acharam a sós, os Apóstolos perguntaram a Jesus o sentido da 
parábola. 
 
Jesus disse, “Não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as 
outras?” "Escutai, pois, e aprendei qual é o sentido da parábola do semeador. 
A semente é a palavra de Deus. Os que estão a beira do caminho são aqueles 
que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para 
que não creiam nem  se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são 
os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria; mas não tem raiz, 
porque crêem até certo ponto, e na hora da provação a abandonam. A que caiu 
entre os espinhos , estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o 
caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim 
os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a 
palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança.”  
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“Não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras?” 
Com estas palavras, Jesus quer dizer que esta parábola é fundamental para o 
entendimento de todas as outras e é tão imperativo que a entendamos que ela 
aparece em três evangelhos; Mateus 13:1-23, Marcos 4:1-20 e Lucas 8:4-15 e 
é também uma das únicas que Jesus explicou detalhadamente.  
 
Na homilia, o padre, nos fala sobre a palavra de Deus. A resposta nossa a 
esta palavra, depende do estado de nossos corações, isto é, de nossa atitude, 
de como recebemos esta palavra. De como estamos abertos à esta palavra.  
Se faz necessário  que nós permitamos que a palavra cresça e produza frutos 
em nossas vidas.  
Na homilia, a mesma palavra é dita para todos, mas, em cada um,  o resultado 
é muito diferente, porque é determinado pelo coração daquele que ouve.  
É deixado a cada um de nós darmos a continuação desta parábola. 
Qual destes solos você é?  


