
O que Deus requer de seus Filhos 
Marcos 4.1-20 (Parte 1) 

 

Através dos vários tipos de solo, Jesus aponta para os vários tipos de pessoas que reagem de maneiras 

diferentes diante da mensagem do Evangelho (Mc 4.1-20). Isso porque Jesus se identifica como o Messias, 

mas, não era essa a impressão que os apóstolos estavam tendo inicialmente, em virtude exatamente das 

diferentes reações das pessoas ante sua mensagem. Reação do colegiado apostólico (Mc 3.13-19), reação dos 

escribas (Mc 3.20-29), reação da família de Jesus (Mc 3.21 e 31-35). Esses quatro tipos de solo advertem aos 

ouvintes da importância de se reagir de forma adequada diante da mensagem do evangelho.1 Diante disso, é 

possível interpretar essa parábola enfatizando as reações desses diferentes solos percebendo que os vários 

tipos de solos se referem aos vários estados em que o coração humano se encontra (Mt 13.19 e Lc 8.12 – 

esse detalhe é enfatizado apenas por esses evangelistas). 

Nesse sentido, o discurso de Jesus é um apelo divino para que os filhos de Deus tenham um coração 

diferente daqueles em que a palavra foi semeada e que reagiram de forma inadequada. Há formas adequadas 

de responder à palavra de Deus e o Messias adverte para que seus discípulos atentem aos seus próprios corações, 

pois, o que se requer deles é... 

1) Coração Maleável (Mc 4.3,4, 15) - o primeiro tipo de solo é um coração que estava absolutamente 

endurecido e não preparado para receber qualquer tipo de semente. A beira do caminho não brota 

absolutamente nada produtivo. E esse tipo de solo é o mais propício a estar debaixo da ação de Satanás 

(Mc 4.4, 15). 

Nessa parábola o homem planta, e Satanás arrebata o que foi plantado. Note que Cristo demonstra 

com que ênfase o Maligno age quando aponta para a sua obra realizada logo que a semente foi plantada (Mc 

4.15). Isso aponta para o fato de que o príncipe das trevas não perde tempo para ver se o homem entenderá o 

que lhe tem sido dito, pelo contrário, age o mais rápido que pode para evitar o sucesso da plantação humana. 

O objetivo do maligno é tentar destruir a palavra antes que ela comece a crescer e a ter seu efeito cada vez 

mais enraizada. 

Deus claramente adverte que o ser humano precisa de um coração maleável, não endurecido para 

que a palavra de Deus penetre o mais rápido possível no coração humano e assim esteja distante da 

possibilidade da ação maligna. 2 Qual agente intermediário para que essa destruição se estabeleça não é 

definido ou esclarecido por Jesus. Interessante notar como a semeadura atrai a atenção de Satanás, tendo em 

vista que ele não quer que o reino de Deus lhe roube os cativos (Mc 3.22-27; 2 Tm 2.25,26).3 

Evitar um coração endurecido é a palavra de ordem. Existem várias razões de como um coração 

humano pode endurecer. Ex.: a) Dt 15.7,8 – desprezando as necessidades alheias, b) Rm 11.25 e 10.3 – 

ignorando o método de salvação de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, e, c) 1 Sm 6.6 – 

lembrando que o coração humano pode mesmo a chegar a um endurecimento tal como foi o do próprio faraó. 

Deus não quer o endurecimento do coração do seu povo, mas, espera que o mesmo seja sensível à sua voz. 

Sendo assim, Deus espera que seus filhos tenham um coração amolecido, moldável, dócil ao Espírito 

do Senhor, com uma mente cativa a Jesus Cristo (2 Co 10.5) para que as devidas transformações aconteçam, 

especialmente no âmbito do pensamento (Pv 2.3 e 6, 3.5; Is 5.13, 29.24 e 40.28; Mt 22.37; Ef 4.18 e 23) como 

fruto de um coração tratável (Tg 3.17). 

O que Jesus adverte é que os filhos de Deus são o bom solo porque experimentam a libertação advinda 

da palavra de Deus. Há muitas razões para alguém abandonar o caminho do cristianismo. Deserção por 

incapacidade de pensar nas implicações desse caminho, e também, por pessoas que não permitem que a 

semente penetre além da superfície. Um coração endurecido faz isso. Deus quer um coração amolecido. 

                                                 

1 OSBORNE, The Hermeneutical Spiral, p. 248 
2MULHOLLAND, Marcos, p. 66 
3POHL, Evangelho de Marcos, p. 106 



Pode parecer que parte do esforço envidado para expansão do reino de Deus, seja considerado inútil 

ao se olhar ao redor e ver a historicização da deserção. Essa parábola põe fim ao desespero. As perseguições 

são grandes (Mt 4.10; 1 Co 4.12; 2 Co 4.9; Gl 6.12; 2 Tm 3.12) e reais mas, os filhos de Deus devem ter 

paciência porque a despeito dos corações endurecidos a colheita é certa.4 Haverá muitos corações amolecidos, 

influenciados pelo fermento do céu (Mt 13.33). Perseverança é a palavra de ordem. Atenção à contínua 

plantação e também ao estado do próprio coração. Bom trabalho e perseverança aos corações amolecidos e ao 

bom solo. 

Rev. João Geraldo de Mattos Neto 

                                                 
4BARCLAY,  Marcos, p. 103 


