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Domingo da Sexagésima 

16 . II . 2020 

 

“Exiit, qui seminat, seminare semen suum”  

(Lc 8, 5) 

“Saiu o semeador para semear sua semente” 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo... 

Ave, Maria!... 

 

Caros Filhos, 

Lembrando o que refletimos na semana passada, a Santa Madre “Igreja sabiamente 

nos vai introduzindo no tempo da Quaresma por meio destes três domingos que lhe 

antecedem: o Domingo da Septuagésima, o Domingo da Sexagésima e o Domingo da 

Quinquagésima. Tais domingos soam como um grande introito que nos preparam para o 

tempo quaresmal. Ou seja, aos poucos vamos sendo introduzidos nas reflexões de 

austeridade e caráter penitencial”. 

 

Se contarmos na ponta dos dedos, veremos que não são exatamente 70, 60 ou 50 

dias para a quaresma, mas sim o Domingo que se encontra na semana dos 70 dias que 
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antecedem a quaresma, logo depois o o Domingo que se encontra na semana dos 60 

dias que antecedem, e assim por diante. 

 

Nas leituras propostas para a semana passada, o dono da vinha convidava 

trabalhadores para trabalharem em sua messe. E chamou a vários, durante todo o dia, 

pagando a todos o mesmo valor. Deus Nosso Senhor nos quer todos seus e nos garante 

grande prêmio, se de fato nos esforçarmos no trabalho para o qual fomos chamados: o 

trabalho espiritual. 

 

Hoje, os textos bíblicos nos chamam à atenção de, mesmo na fraqueza, nos 

colocarmos ao serviço de Deus. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, reconhece sua 

pequenez e, por isso, a necessidade de viver pela graça de Deus. Essa luta ascética que nos 

lembra São Paulo, é aquilo que devemos viver com mais intensidade na quaresma, desta 

forma, devemos entender que: confiar em Deus e na graça que Ele nos concede será a 

nossa força. Sabiamente, dizia são Jerônimo: “O Senhor é tão bom que não nos dá o que 

queremos, mas nos dá o que deveríamos preferir”. 

 

No Santo Evangelho, a bela parábola do semeador. A semente é o próprio Jesus 

Cristo e a sua pregação; e as diferentes terras refletem as diversas atitudes dos homens 

diante de Jesus e de sua doutrina: “O Senhor semeia nas almas a vida divina através da 

pregação da Igreja e de tantas graças atuais que concede”. Os mistérios da vida sobrenatural 

são sempre evidenciados nas parábolas apresentadas por Nosso Senhor. 

 

Os espinhos são a vida de pecado; os pássaros que comem as sementes indicam a 

vontade humana de fazer o bem, mas rapidamente têm isso roubado do seu coração; a terra 

pedregosa é a falta de substância, a falta de fé. 

 

O perigo de perder o gosto pelas coisas de Deus e, assim, desviar-se facilmente por 

caminhos sofríveis pode estar presente na vida de todo cristão. Quantas e quantas vezes, a 

preguiça para a oração diária; para a leitura da Palavra de Deus; a reza do santo terço; 
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justificativas infinitas vêm para que deixemos de lado aquilo que nos preenche 

espiritualmente. 

 

Entretanto somos chamados a três posturas: 1) ouvir os requerimentos divinos com 

as boas disposições de um coração generoso; 2) esforçar-se para que essas exigências não 

sejam preteridas com o decurso do tempo; 3) começar e recomeçar sem desanimar na 

escalada prática da vida cristã de virtudes. 

 

“Ad Astra per aspera”... só se chega às estrelas, passando pela aspereza. Por isso, 

ouçamos o que nos diz, nossa mãe querida Maria Santíssima: “Quodcumque díxerit vobis, 

fácite!” – Fazei o que Ele vos disser! 

 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 

Assistente Eclesiástico para a FERR 


