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PALAVRA INFRUTÍFERA
“Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os
cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo,
sufocam a palavra, ficando ela infrutífera”. Marcos 4.18-19.
Observação: Julgamos interessante que seja lido todo o texto que se encontra em
Marcos 4.1-20.
Pela infinita bondade e misericórdia de Deus, todo o domingo pela manhã e à
noite, em nossas Celebrações, no prédio da igreja, e durante a semana em nossas
Células, a Palavra de Deus tem sido semeada. Em Marcos 4.1-20, Jesus ensina a
multidão usando a Parábola do Semeador, da qual podemos extrair inúmeros
ensinamentos, mas gostaríamos de abordar apenas a explicação da parábola,
especificamente os versículos 18 e 19.
Nosso sonho enquanto pastores, é que as nossas amadas ovelhas não só ouçam
mas também vivam a Palavra de Deus. Através das Células temos podido ver a Palavra
tendo uma aplicação prática na vida de muitas pessoas, mas na vida de muitas outras a
Palavra ainda tem se tornado “infrutífera” (não frutifica, não produz fruto).
Meditando no texto acima, podemos verificar o seguinte:
1. Um dos fatores que tem muita influência é o “tipo de solo” onde a Palavra foi
semeada, neste caso ela foi semeada “entre os espinhos”. Que tipo de solo é o
nosso coração?
2. Os espinhos são “os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais
ambições”. Nossas preocupações com as condições de vida acabam tomando
todo o espaço e sufocando a Palavra de Deus. A busca por melhores condições
de vida, melhor emprego, nos faz dispor de mais tempo para o crescimento
pessoal e menos tempo para o espiritual. A Palavra até brotou, mas por não ser
regada, cuidada, acaba secando e morrendo, por isso não frutifica.
3. Pelo fato da Palavra não frutificar, obviamente não temos o que colher, então
nossas vidas se tornam estéreis e padecemos necessidade de muitas coisas.
4. Se a mesma Palavra é ministrada a todas as pessoas, porque na vida de algumas
delas ela tem se tornado infrutífera?
5. Você conseguiria identificar alguma área de sua vida onde a Palavra não tem
frutificado? O que a tem impedido de frutificar?
6. O que você entende que deveria acontecer para que a Palavra venha a frutificar?
7. Você julga importante que a Palavra frutifique em nossas vidas?
8. Creio ser necessário que oremos juntos pedindo que o Espírito Santo nos auxilie
naquelas áreas onde é necessário que haja maior frutificação. Cada área
específica deve ser colocada diante de Deus, pedindo a sua intervenção.
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