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1. Introdução 
Este domingo apresenta-nos a 
Palavra na sua dinâmica de liberta-
ção e de fecundação do coração 
do homem. Há dias chegou-nos a 
notícia do hino da JMJ 2019, que 
tem como tema “Eis aqui a serva do 
Senhor, faça-se comigo segundo a 
tua palavra”. “Este hino, afirmou o 
arcebispo D. José Domingos Ulloa 
Mendieta, expressa a missão para a 
qual nestes tempos somos chama-
dos como discípulos e missionários, 
seguindo o exemplo da Virgem 
Maria; divulgando-o aos jovens de 
todo o mundo através do canto, 

ajudamo-los a preparem-se para se 
deixarem transformar por Deus de 
forma alegre e bem-disposta” e, po-
demos acrescentar, a deixarem-se ser 
semente, rebento novo, numa terra 
nova que faz crescer o plantio pela fé 
do agricultor.

2. LeItura I – Is 55,10-11
Eis o que diz o Senhor: “Assim como 
a chuva e a neve que descem do céu 
não voltam para lá sem terem regado 
a terra, sem a terem fecundado e feito 
produzir, para que dê a semente ao 
semeador e o pão para comer, assim 
a palavra que sai da minha boca não 
volta sem ter produzido o seu efeito, 
sem ter cumprido a minha vontade, 
sem ter realizado a sua missão”.

2.1 Comentário 
As imagens da chuva e da neve 
aparecem como símbolos da Palavra 
que não regressa da terra sem ter 
produzido fruto, tal como nos diz o 
Deutero-Isaías: sara os corações atri-
bulados, convida-os a converter-se e 



a regressar do exílio. Encontramos o 
mesmo esplendor da Palavra no mis-
tério da Encarnação. O Verbo faz-se 
carne no Filho de Deus, Jesus Cristo. 
Jesus fecunda a vida do homem 
tocando-o com a Sua luz de eternida-
de que nos habita, transformando-o 
numa sementeira abundante. O 
homem será outro Cristo. O conhe-
cimento amoroso de Deus é a raiz 
dessa sementeira.

3. saLmo 64 (65)
Deus aparece ao lado do homem 
para tratar da terra e a tornar fecun-
da. Repete os gestos do homem e de 
Deus: “Assim preparais a terra; regais 
os seus sulcos e aplanais as leivas, 
Vós a inundais de chuva e abençoais 
as sementes”. “Por onde passastes 
brotou a abundância. Vicejam as 
pastagens do deserto e os outeiros 

vestem-se de festa”. Tudo termina 
com a oração de louvor: “Tudo canta 
e grita de alegria”.

4. LeItura II – rom 8,18-23
Irmãos: Eu penso que os sofrimentos 
do tempo presente não têm com-
paração com a glória que se há de 
manifestar em nós. Na verdade, as 
criaturas esperam ansiosamente a 
revelação dos filhos de Deus. Elas 
estão sujeitas à vã situação do mun-
do, não por sua vontade, mas por 
vontade d’Aquele que as submeteu, 
com a esperança de que as mesmas 
criaturas sejam também libertadas 
da corrupção que escraviza, para 
receberem a gloriosa liberdade dos 
filhos de Deus. Sabemos que toda a 
criatura geme ainda agora e sofre as 
dores da maternidade. E não só ela, 
mas também nós, que possuímos as 
primícias do Espírito, gememos inte-
riormente, esperando a adoção filial e 
a libertação do nosso corpo.

4.1 Comentário 
Paulo insiste no caminho da salvação 
que é oferecido a todos os cristãos. 
A natureza tem sido violentada e é 
vítima do homem. Vive em tensão. O 
pecado atrai o sofrimento e a morte 
sobre toda a criação. Toda a huma-
nidade espera «um novo Céu e uma 
nova Terra». No dia em que o homem 
se reconciliar com Deus, também a 
criação inteira se transformará e o so-
pro do Espírito irá permitir conhecer 
a Deus num Tu de amor, donde virá 
“a libertação do nosso corpo”.



5. evangeLho – mt 13,1-23
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi 
sentar-Se à beira-mar. Reuniu-se à sua 
volta tão grande multidão que teve 
de subir para um barco e sentar-Se, 
enquanto a multidão ficava na mar-
gem. Disse muitas coisas em parábo-
las, nestes termos: “Saiu o semeador 
a semear. Quando semeava, caíram 
algumas sementes ao longo do cami-
nho: vieram as aves e comeram-nas. 
Outras caíram em sítios pedregosos, 
onde não havia muita terra, e logo 
nasceram porque a terra era pouco 
profunda; mas depois de nascer o 
sol, queimaram-se e secaram, por 
não terem raiz. Outras caíram entre 
espinhos e os espinhos cresceram 
e afogaram-nas. Outras caíram em 
boa terra e deram fruto: umas, cem; 
outras, sessenta; outras, trinta por 
um. Quem tem ouvidos, oiça”. Os 
discípulos aproximaram-se de Jesus 
e disseram-Lhe: “Porque lhes falas em 
parábolas?” Jesus respondeu-lhes: 
“Porque a vós é dado conhecer os 
mistérios do reino dos Céus, mas a 
eles não. Pois àquele que tem dar-se-
-á e terá em abundância; mas àquele 
que não tem, até o pouco que tem 

lhe será tirado. É por isso que lhes falo 
em parábolas, porque veem sem ver 
e ouvem sem ouvir nem entender. 
Neles se cumpre a profecia de Isaías 
que diz: ‘Ouvindo ouvireis, mas sem 
compreender; olhando olhareis, mas 
não vereis. Porque o coração deste 
povo tornou-se duro: endureceram 
os seus ouvidos e fecharam os seus 
olhos, para não acontecer que, vendo 
com os olhos e ouvindo com os 
ouvidos e compreendendo com o 
coração, se convertam e Eu os cure’. 
Quanto a vós, felizes os vossos olhos 
porque veem e os vossos ouvidos 
porque ouvem! Em verdade vos digo: 
muitos profetas e justos desejaram 
ver o que vós vedes e não viram e 
ouvir o que vós ouvis e não ouviram. 
Vós, portanto, escutai o que significa 
a parábola do semeador: Quando um 
homem ouve a palavra do reino e não 
a compreende, vem o Maligno e arre-
bata o que foi semeado no seu cora-
ção. Este é o que recebeu a semente 
ao longo do caminho. Aquele que re-
cebeu a semente em sítios pedrego-
sos é o que ouve a palavra e a acolhe 
de momento, mas não tem raiz em si 
mesmo, porque é inconstante, e, ao 
chegar a tribulação ou a perseguição 
por causa da palavra, sucumbe logo. 
Aquele que recebeu a semente entre 
espinhos é o que ouve a palavra, mas 
os cuidados deste mundo e a sedu-
ção da riqueza sufocam a palavra, 
que assim não dá fruto. E aquele que 
recebeu a palavra em boa terra é o 
que ouve a palavra e a compreende. 
Esse dá fruto, produz ora cem, ora 
sessenta, ora trinta por um”.



5.1 Comentário
A parábola da semente é tirada da experiência dos contemporâneos de Jesus. 
A semente pode cair à beira do caminho, em terreno pedregoso, em cam-
po coberto de espinhos ou em terra boa. Jesus explica aos seus discípulos 
mostrando os diferentes estados de alma no acolhimento da Palavra de Deus. 
O Evangelho pede-nos para fazermos um exame de consciência. A Lectio 
Divina é um método que nos ajuda a acolher melhor a palavra de Deus que é 
assimilada por cada um de nós pela presença do Espírito Santo. Todos somos 
terra de Deus que gera em nós a alegria e a paz. A beleza desta terra é a luz de 
Deus que é para cada homem caminho de eternidade.

6. medItação

“Saiu o semeador a semear”. Encontrou todos os tipos de terra em mim. En-
controu carreiros, caminhos, estradas abandonadas, pedras às riscas. Colheu 
plantas e flores silvestres. Este Deus camponês soube trabalhar meu campo, 
até fazer de mim um bom terreno o que foi uma tarefa árdua. Sabe que tenho 
toda a variedade de terrenos conforme as estações da minha vida, mas, 
teimosamente, nunca deixa de voltar a semear. Dou-lhe as minhas mãos meio 
vazias para que as encha de bondade e de amor das mais belas e fascinantes 
atividades humanas, valorizando o meditar a Sua Palavra.

7. oração

Que eu possa, ó Pai, acolher, em cada dia, a Tua palavra como num grande 
sonho. Faz de mim instrumento para continuar a semear os sulcos da huma-
nidade, a amá-la e por ela dar a vida. Sempre me escutas. Mesmo no silêncio. 
Venho a Ti com a minha humilde oração, porque sei que sempre me esperas. 
Ámen.

8. ContempLação

Pródiga folia do semeador
“O seu amor é sempre excessivo, desmedido, sem barreiras.

Ele lança a semente em terrenos áridos, estéreis, sombrios e vivificantes,
acreditando a seu tempo numa estação de fecundidade.

O sonho de Deus tem ares de Primavera, de novidade, de geração,
de infinitas possibilidades, de milagre, de ressurreição!

É um Deus fascinado pela alegria do encontro!”

Sementes de Evangelho


