
XV TC   «Quando um homem ouve a palavra do reino…»   Ano A 

A importância de uma boa escuta na nossa vida é inquestionável. 

Precisamos da audição, mais do que da visão. 

Enquanto a cegueira aguça os outros sentidos, a falta de audição carrega consigo a incapacidade da fala. 

Mas, o que desperta em nós o equilíbrio perfeito é onde guardamos tudo o que escutamos… 

É essencial escutar e edificar, para que o mundo seja resgatado desta surdez em que vive. 

Antes de atirarmos palavras, devemos ter bem presente o que podemos provocar. 

Na verdade, qualquer palavra tem força mas, quando a sentimos dentro de nós, aquele que a ouve não fica indiferente. 

E… Se a Palavra vem de Deus é boa semente, sem qualquer dúvida. 

Mas, a abundância do Fruto depende apenas do solo que a acolhe. 

Quando o peito está pronto, até para sentir dor no simples respirar,  

a semente morre e o coração explode com as maravilhas que cada um de nós será capaz de cumprir. 

Então, a Palavra é vida em nós! 

Hoje, a liturgia do 15º domingo do Tempo Comum, do Ano A, 

coloca-nos ao pé do mar, para vislumbrarmos a sua omnipotência e  

escutarmos as ondas de mar, que nos presenteiam com belas Parábolas. 

Quem de nós não adora uma boa história? O Mestre sabe bem o que nos vai no coração… 

«Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância;  

mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado.» 

Cada um de nós carrega consigo a humanidade e a divindade. 

Quando o nosso coração não compreende o que escutamos… 

Quando acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo… 

Quando ouve a palavra, mas a sedução da riqueza sufocam a palavra… 

A nossa humanidade faz-nos esquecer que somos Filhos de Deus! 

MAS, quando ouve a palavra e a compreende.  

«Esse dá fruto e produz ora cem, ora sessenta, ora trinta por um.» 

Cada milímetro do solo onde a semente cai é o meu reflexo. 

Sou eu quem acolhe a Palavra de Deus. 

Não posso permitir que a semente morra sem sentido. 

É urgente levar a esperança dos frutos abundantes e saborosos 

ao mundo que, teimosamente, não quer escutar, nem ver,  

o Amor que Deus semeia, a cada dia, em cada um de nós! 

Poderei, por favor, lançar um Desafio, passo a passo? 

1º Ler a Parábola do Semeador (Mt 13, 1-9). 

2º Procurar escutar a Palavra de Deus com todo o Amor que habita o nosso coração. 

3º Oferecer-lhe todo o nosso entendimento. 

4º Rezá-La com fervor. 

Arrisca… Dá fruto!  


