
 
O que Deus requer de seus Filhos 

Marcos 4.1-20 (Parte 2) 
 

O que foi visto é como Jesus adverte que seus discípulos ficassem atento para seus próprios 

corações, não somente o dos outros. Além de um coração maleável, também Deus nessa parábola requer de 

seus filhos: 

2) Relacionamento Profundo (Mc 4.5,6, 16,17)  o ponto enfatizado por Cristo aqui é que 

o solo rochoso impediu que a semente criasse raízes profundas. Toda terra precisa ser primeiro 

preparada, e os seus torrões iniciais retirados, para que o solo esteja suficientemente preparado 

para receber a terra.Na parábola em questão dá para perceber que o solo rochoso aponta para o 

relacionamento superficial que muitos tinham com Deus e por isso, diante de qualquer obstáculo o 

abandonavam (Jo 6.60-66). É a profundidade das raízes (Mc 4.17) que faz com que a vida do 

cristão dê frutos em tempos de escassez (Pv 12.12), porque, ele tem onde buscar alimento para sua 

alma (Jr 17.7,8). A falta de profundidade geralmente pode ser vista naquelas pessoas que fazem 

votos precipitados. A precipitação é algo notável nessa parábola (Mc 4.16) sem a devida 

consideração que determinada mensagem deve ter por parte daqueles que a ouvem. Refletir antes de 

tomar decisões é algo que Deus espera que o homem faça (Pv 16.28, 19.2, 20.25).  

Tanto aqueles que têm o coração endurecido como um solo a beira do caminho e um coração 

não preparado e superficial como um solo rochoso estão suscetíveis a ação de Satanás. Perceba que 

Jesus inicia seu argumento do solo rochoso com a palavra “semelhantemente” (Mc 4.16). Da 

mesma forma que Satanás encontra uma possibilidade para retirar a semente que havia sido 

plantada no primeiro terreno, também encontra um ambiente propício para matar a semente que foi 

plantada no segundo tipo de solo, o rochoso. Note então que a semente do segundo tipo de solo 

conseguiu penetrar um pouco nesse solo, mas, não profundamente o suficiente para escapar da 

ação do sol (de Satanás) para não ser queimada (Mc 4.6). A ação maligna aqui é descrita como a 

ação de um sol muito intenso (Mc 4.6) que é depois interpretado por Cristo como sendo a angústia 

e a perseguição por causa da palavra (Mc 4.17). A ação de Satanás é tão forte que, como o sol 

intenso que mata uma semente recém-plantada, produz uma angústia tão grande a ponto de atingir 

diretamente aqueles que têm um relacionamento superficial com Deus e matar sua fé recém-

nascida. Muitas das angústias sentidas pelos seres humanos (obviamente não todas) são produtos 

dessa ação de Satanás em seus corações com o objetivo exclusivo de afastá-los de Deus.  

A semente plantada nos corações humanos somente fica protegida da ação de Satanás se for 

escondida profundamente no solo do coração humano. Para isso, é preciso que o povo atenda a 

advertência do profeta Oséias e prepare o campo de pousio (Os 10.12) que é o campo do coração 

para receber a palavra de Deus e escondê-la profundamente em seus corações (Sl 119.9-11). O 

campo de pousio de que Oséias fala se refere aos torrões existentes em uma terra que está debaixo 

de um sol escaldante tornando-a, em um terreno rochoso. É preciso remover esses torrões para que a 

terra fique pronta para o plantio.  

Relacionamento à luz de um coração maleável como também de um relacionamento 

profundo. Deus abençoe a todos na busca dessas características em sua relação com o nosso bom 

Deus. 
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