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A Vida e O Reino 
 

Marcos 4:26-29 

 
Introdução: o Evangelho de Jesus é o Evangelho do Reino. Quando somos alcançados por 
Ele, devemos entender que também estamos entrando no seu Reino. Paulo fala em 
Colossenses 1:13 que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Reino 
do Filho do seu amor, isto é, saímos de um reino e entramos num outro Reino. Por isso, é 
necessário compreender como as coisas funcionam no Reino de Deus; isso exige de nós um 
entendimento renovado a fim de desfrutarmos da nova vida que recebemos do Senhor. 

 
Em Marcos 4:26-29, Jesus faz uma explicação sobre o Reino e seu crescimento. Podemos olhar 
para essa explanação do Senhor a partir da nossa própria vida. Ou seja, os aspectos abordados 
por Jesus nessa parábola podem ser aplicados às etapas da vida no Reino. Vejamos, então, o 
que disse o Senhor sobre isso. 

 
1. Lançar a semente – no versículo 26, Jesus diz que o Reino de Deus é assim como se um 

homem lançasse a semente na terra. Nessa comparação feita pelo Senhor, temos que salientar 
a iniciativa daquele que lançou a semente. Repare que o Reino vem porque alguém tomou 
uma atitude. Obviamente, o primeiro a tomar a iniciativa foi o próprio Deus. Ele fez tudo 
primeiro, João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro (1 Jo 4:19). Todavia, a 
nossa atitude também é requisitada. 

 
A nossa vida começa a ser transformada pelo poder de Deus quando lançamos a semente. O 
início da obra está na nossa atitude, quando deixamos de questionar e argumentar e fazemos 
o que precisa ser feito. Entenda que há uma semente na sua mão, entretanto, se você reter a 
semente nada vai acontecer. Assim como Deus lançou a sua semente, também devemos lançar 
a nossa. Sinta-se desafiado e dê um passo em direção a Ele, Deus está esperando a sua 
iniciativa! 

 
2. Crer – o segundo aspecto a considerarmos, nós encontramos no versículo 27. Ali, Jesus diz 

que o homem vai dormir, depois se levanta, a semente germina, cresce e ele não sabe como 
aquilo aconteceu. O que o Senhor está dizendo é que a gente lança a semente e vai viver a vida 
e enquanto vivemos o Reino vai germinando e crescendo dentro de nós e com o passar do 
tempo vemos as transformações e não sabemos explicar como foi que aconteceu. 

 
Por experiência, quando temos uma semente em nossas mãos, acreditamos que se lançarmos 
a semente e cuidarmos bem dela ela germinará e crescerá se transformando numa hortaliça. 
Porém, não conseguimos explicar como aquele grão tão pequenino se transformou naquela 
hortaliça. A nossa vida no Reino também é assim. Nesse sentido podemos dizer que somos 
como uma semente que é lançada na terra e depois de germinar e crescer, a vida de Deus 
surge em nós.  

 
Assim sendo, entendemos que após lançarmos a semente, a etapa seguinte é crer que a nossa 
atitude dará resultado. Mesmo sem saber como acontecerá, cremos que acontecerá. O justo 
vive por sua fé, por isso a fé vai além do entendimento. Mesmo sem saber explicar cremos que 
os valores do Reino irão nos reger, pois a vida de Deus tomará conta da nossa vida. 
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3. O solo – no verso 28, encontramos o terceiro aspecto da nossa meditação. Nesse versículo, 
Jesus afirma que a terra por si mesma frutifica, ou seja, o que tem no solo faz com que a 
semente germine. Nesse sentido podemos dizer que também somos o solo, e o que tem na 
nossa vida faz o Reino crescer dentro de nós. Se a semente do Reino cair no solo e encontrar 
nele amor e paixão pelo Deus Todo-poderoso, certamente, essa semente germinará. A 
combinação da boa semente com o bom solo produz o resultado esperado. Portanto, temos 
que cuidar muito bem dessa terra que somos nós, retirando dela espinhos, ervas daninhas, 
pedregulhos e tudo o que sufoca a semente do Reino. 

 
4. A Colheita – em último lugar, no verso 29, Jesus fala que quando o fruto está maduro, logo 

se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Sobretudo, nesse aspecto, temos que levar em 
consideração o fator tempo. O tempo da semeadura não pode ser confundido com o tempo da 
colheita, são etapas distintas de um mesmo processo que exige paciência. O tempo da 
semeadura pode ser difícil, mas a alegria do resultado da colheita deve nos motivar a 
permanecer. 

 
Em Gálatas 6:9, Paulo nos orienta a não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo 
ceifaremos se não desfalecermos. A vida de Deus está amadurecendo em nós, porém, se não 
perseverarmos perderemos tudo o que já foi feito. Colheita tem tempo certo, o fruto tem que 
estar maduro. Deus fez um investimento tremendo em nós, portanto, devemos permanecer 
firmes na esperança de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o 
dia de Cristo Jesus (Fp 1:6).   
 


