
Pensamento do dia – 19 de setembro de 2020

“Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, que vinha ter com Jesus de todas as cidades,
e Ele falou-lhes por meio da seguinte parábola: «O semeador saiu para semear a sua semente. 
Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho: foi calcada e as aves do céu 
comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso: depois de ter nascido, secou por falta de
humidade. Outra parte caiu entre espinhos: os espinhos cresceram com ela e sufocaram-na. 
Outra parte caiu em boa terra: nasceu e deu fruto cem por um». Dito isto, exclamou: «Quem 
tem ouvidos para ouvir, oiça». Os discípulos perguntaram a Jesus o que significava aquela 
parábola e Ele respondeu: «A vós foi concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas 
aos outros serão apresentados só em parábolas, para que, ao olharem, não vejam, e, ao 
ouvirem, não entendam. É este o sentido da parábola: A semente é a palavra de Deus. Os que 
estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo tirar-lhes a palavra 
do coração, para que não acreditem e se salvem. Os que estão em terreno pedregoso são 
aqueles que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas, como não têm raiz, acreditam 
por algum tempo e afastam-se quando chega a provação. A semente que caiu entre espinhos 
são aqueles que ouviram, mas, sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, 
sentem-se sufocados e não chegam a amadurecer. A semente que caiu em boa terra são 
aqueles que ouviram a palavra com um coração nobre e generoso, a conservam e dão fruto 
pela sua perseverança».” (Lc 8, 4-15)

Vamos cavar o nosso terreno, preparar-nos para receber a boa semente. Precisamos de muita 
oração, de escutar a Palavra, de caridade. O Senhor criou-nos à sua imagem; o nosso coração é
nobre e generoso.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Em Deus confio e nada temo:
que mal me poderão fazer?” (Sl 55, 12)

Para ler:

1Coríntios 15, 35-49; Salmo 55 (56); Lucas 8, 4-15.


