
15º Domingo Comum - ANO A 

A liturgia do 15º Domingo Comum, convida-nos a tomar 
consciência da importância que a Palavra de Deus deve ter 
na nossa vida.  

A primeira leitura, tirada do Profeta Isaías (55,10-11) 
garante-nos que a Palavra de Deus é, verdadeiramente, 
fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-
nos os caminhos que devemos percorrer e dá-nos o ânimo 
para intervirmos no mundo. É sempre eficaz e produz 
sempre efeito, embora não actue sempre de acordo com os 
nossos interesses e critérios. 

No capítulo 13 o Evangelho de São Mateus apresenta sete 
parábolas sobre o Reino: a parábola do semeador, do grão 
de mostarda, do fermento, do trigo e do joio, do tesouro 
escondido, da pérola preciosa, da rede. Estas parábolas 
contêm ensinamentos para orientar a vida da comunidade 
cristã. O Apóstolo é um pastor que acompanha, exorta, 
animar, ensina e fortalece a fé dos discípulos.  

O semeador deita a semente à terra. Cada terreno mostra o 
seu amor através dos seus frutos. O Senhor fala, mas não 
se impõe com a força, respeita a liberdade de cada pessoa. 
A Parábola do Semeador propõe uma reflexão sobre 
“como” acolhemos a Palavra. 

Jesus quer que sejamos uma "boa terra": pessoas que 
escutam a Palavra, que a acolhem com amor, que a 
deixam fecundar, germinar e dar frutos, e frutos 
abundantes. Jesus contou esta parábola para encorajar os 
discípulos desanimados perante as dificuldades do 
trabalho apostólico. Ele explica que é importante semear, 
a Palavra de Deus cai em terrenos diferente, mas tem um 



poder irresistível e, não obstante encontre obstáculos, com 
certeza dará frutos abundantes.  

A pregação de Jesus parece que não teve grande 
repercussão, não produziu grandes mudanças na 
sociedade, mas foi como uma semente deitada à terra, 
fraca, pequena, quase invisível ... mas eficaz; deitada à 
terra, lentamente germina e dá frutos. A Palavra do 
Evangelho tem em si mesma uma força irresistível, uma 
vez semeada dá frutos. Por isso, Jesus exorta: sejais 
confiantes, optimistas, com o coração cheio de esperança, 
pois a Palavra de Deus é eficaz, ensina o caminho que leva 
a Deus, o caminho da felicidade e da vida em plenitude.  

Deus quer servir-se dos homens para actuar na 
história humana... A sua Palavra é Luz para a nossa vida: 
indica-nos o caminho a seguir, fortalece-nos nas 
dificuldades, acorda novas energias, fortalece a vontade, 
convida a avançar sem medos, a comprometer-se para 
transformar a sociedade e a renovar o mundo.  

Vivemos na era do relógio. O «tempo é dinheiro». 
Passamos a vida numa correria louca, contando os 
minutos. Não temos tempo para as pessoas, nem para 
Deus, nem para nós próprios. Tornamo-nos impacientes e 
exigentes ... achamos que Deus deveria seguir o nosso 
ritmo. Queremos que Ele atue imediatamente, que resolva 
os nossos problemas, de imediato, milagrosamente ... No 
entanto Jesus diz-nos: «Escuta».  


