
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((1144))  
 (Suas Parábolas) 
 
"O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a 
Palavra e a recebe logo, com alegria; mas não tem raiz em si 
mesmo, sendo, antes, de pouca duração; em lhe chegando a 
angústia ou a perseguição por causa da Palavra, logo [a 
abandona]". Mateus 13.20-21 Vida (Almeida Revista e Atualizada)  
   
Com que freqüência você lê a Bíblia? Tudo bem, farei outra pergunta! 
Com que freqüência você ouve a voz do Senhor ao seu coração? 
Pode ser pelo rádio, pelo telefone, lendo a Bíblia, na igreja, pela TV, 
pela internet, pelo e-mail, sei lá! Tente, será que você consegue 
medir? Não posso me esquecer que o Senhor também usa pessoas, 
que se relacionam com você, para te transmitir algo dEle. Veja, a 
gama de oportunidades é muito grande. 
  
Bem, talvez eu devesse perguntar se você ouve a Deus e não com 
que freqüência. Tenho notado que as pessoas até chegam a reclamar 
que Deus não fala com elas, mas vejo muito mais pessoas dizendo 
que não sabem o que fazer com o que elas ouviram do Senhor. Pode 
ser por causa da falta de convicção – "será que é isso mesmo que 
Deus quer?". Ou pode ser por falta de fé, fruto da diminuição ou 
ausência de intimidade com o Senhor.  
 
Na "parábola do semeador" o Senhor Jesus propõe quatro situações 
que tipificam a forma como as pessoas recebem a Palavra de Deus e 
como elas reagem no dia-a-dia, ou seja, que conseqüências trazem 
cada uma das quatro situações. Na situação em destaque, Jesus fala 
daquele que não recebe a Palavra de Deus com profundidade. 
Costumo dizer que esses foram movidos pela emoção somente. Foi 
algo impactante, foi algo esclarecedor, mas que não foi suficiente 
para causar uma mudança de vida. Talvez seja esse o motivo da 
dificuldade de se praticar a Palavra. É certo que seria necessário 
avaliar caso a caso, mas eu creio que há uma regra básica para 
qualquer condição.  
 
Você consegue imaginar o que um rapaz apaixonado pela sua 
namorada é capaz de fazer por amor a ela? O mesmo eu diria da 



moça apaixonada! Mas olhe, o que você acha que move essas 
pessoas a fazerem coisas que nem imaginavam conseguir fazer? 
Você já deve saber a resposta, mas somente o "amor" a Jesus 
consegue torna-lo obstinado a agir segundo a Palavra de Deus. A 
regra básica exige que você tenha ciência do que o Senhor Jesus fez 
naquela cruz. É esse amor que o deixará constrangido a fazer opção 
de seguir em um caminho que não é de Deus. Portanto, para que a 
Palavra tenha raízes profundas em seu coração é necessário agir por 
amor a Deus. Aquele amor que não se dobra diante dos obstáculos, 
mas segue adiante. Ouça a voz do Senhor e dê um rumo melhor a 
sua vida! 
 
Fonte: www.ubert.org.br  
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