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1. REFLEXÕES SOBRE A

PARÁBOLA DO SEMEADOR5

5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus 
sentou-se à borda do mar; em torno dele logo re-
uniu-se grande multidão; pelo que entrou numa 
barca, onde sentou-se, permanecendo na margem 
todo o povo. Disse então muitas coisas por parábo-
las, falando-lhes assim:

“Aquele que semeia saiu a semear; e, semeando, 
uma parte da semente caiu ao longo do caminho 
e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra 
parte caiu em lugares pedregosos onde não havia 
muita terra; as sementes logo brotaram, porque ca-
recia de profundidade a terra onde haviam caído. 
Mas, levantando-se, o Sol as queimou e, como não 
tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre es-
pinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, fi-
nalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dan-
do algumas sementes cem por um, outras sessenta 
e outras trinta. Ouça quem tem ouvidos de ouvir.”

5 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 131. ed. Brasília: FEB, 2014. Cap. XVII.



Do Semeador aos Talentos - Sérgio Luís da Silva Lopes

24

(Mateus, 13:1 a 9.)

“Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. 
Quem quer que escuta a palavra do Reino e não lhe 
dá atenção, vem o Espírito maligno e tira o que lhe 
fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a 
semente ao longo do caminho. Aquele que rece-
be a semente em meio das pedras é o que escuta 
a palavra e que a recebe com alegria no primeiro 
momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas 
algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições 
por causa da palavra, tira ele daí motivo de escân-
dalo e de queda. 

Aquele que recebe a semente entre espinheiros é 
o que ouve a palavra; mas em quem, logo, os cui-
dados deste século e a ilusão das riquezas abafam 
aquela palavra e a tornam infrutífera.

Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra 
é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e 
em quem ela produz frutos, dando cem ou sessen-
ta, ou trinta por um.” 

(Mateus, 13:18 a 23.)

5. “Naquele mesmo dia, tendo saído de casa...”

O semeador sai... 

Para semear é preciso “sair de casa”. A casa é o local onde 
moramos. A maior parte das pessoas não sai de casa, não se 
move de onde está. Isso tem um amplo sentido, desde uma 
compreensão de não sair fisicamente do mundo dos interesses 
em que vive, até a perspectiva de não sair de dentro de si mes-
mo. 

Jesus nunca está parado, faz seu trabalho sempre se deslo-
cando de um lugar para outro. Não fixa sede física, ou templo de 
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permanência. Sua casa é o mundo e sua família são as pessoas 
que ele encontra pelo caminho.

O semeador sai na direção de outros ambientes, paisagens, 
pessoas. Sair em direção ao alheio significa abrir-se. Ficar em 
casa apenas é fechar-se, isolar-se em si mesmo.

O semeador abre-se, expõe-se, desafia-se. O semeador sai 
a semear.

Sair não significa somente movimentar-se para fora, mas 
sobretudo para além de si. Tem o sentido de ampliar-se, expan-
dir-se além de limites pré-existentes. 

É preciso, pois, movimentar-se. 

Jesus “tendo saído de casa”... Esse um primeiro e grande en-
sinamento de Jesus, através da atitude. 

Para sair de si mesmo é necessário desacomodar-se, não é 
tarefa fácil. O mais cômodo é não se mexer, permanecer no con-
forto das próprias referências. Sair de casa tem um amplo senti-
do, mas, em Jesus, a ação tem um ensinamento gigantesco por-
que durante toda a Sua existência, a sua igreja foram as ruas e 
estradas. Nunca permaneceu no mesmo lugar, desafiou sistemas, 
desacomodou crenças, destituiu autoridades historicamente es-
tabelecidas e, por fim, foi preso e crucificado. Acreditaram que, 
assim, O fariam parar. Três dias depois Ele retorna para dizer que 
continuava vivo e em movimento e que jamais pararia. 

Precisamos, portanto, movimentar-nos.

No entanto, nossos movimentos não se dão de pronto e 
nem são lineares. Somos indivíduos com momentos distintos na 
oscilação dos dias. O ser humano comum não apresenta cons-
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tância previsível e estável, ao contrário, somos pessoas com 
imensas variações no campo emocional e psíquico. Poderíamos 
dizer que nosso território interior segue o modelo da parábola 
de Jesus. Temos dentro de nós o terreno, ao longo do caminho, 
o pedregoso, os espinheiros e a terra boa. Dito de outra maneira, 
também podemos conceber que apresentamos momentos dis-
tintos no nosso território mental, há períodos em que estamos 
prontos para novos plantios, em outros, não.

O ser humano não apresenta uma constância unívoca em 
seu mundo interno e sim possibilidades maiores ou menores de 
criações e transformações.

Quando Jesus propõe a parábola do semeador, parece-nos 
que também nos oportuniza pensar sobre nossa própria expe-
riência interior, ou seja, nossa semeadura íntima. As diversas se-
mentes de crescimento que a vida nos oferece constantemen-
te também encontram em nós múltiplos territórios possíveis. 
As vezes somos “espinheiros”, em outras ocasiões, somos “terra 
boa”. São as variadas circunstâncias de nosso amadurecimento 
emocional, psicológico e espiritual nos quais nos apresentamos 
com diferentes possibilidades de assimilação.

Proponho, nesse espaço, uma reflexão menos antropo-
mórfica e mais simbólica de representações nessa parábola de 
Jesus. Percorreremos diversos territórios e caminhos. Em todos 
esses construiremos compreensões para o campo de nossa inti-
midade em nossa vida emocional.

O Espiritismo nos facilita esse entendimento uma vez que 
nos dá ferramentas de que não dispúnhamos antes dele, no sen-
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tido da amplitude dos ensinamentos de Jesus. Ele próprio dei-
xou claro que não poderia falar tudo de uma vez, e que poste-
riormente enviaria o “Consolador” para explicar todas as coisas.

Estamos vivendo o divino momento predito pelo mestre.




