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―E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o 

evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as 

multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não 

têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade é grande, mas os 

trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a 

sua seara‖ (Mateus 9.35-38) 

 

 

Por duas vezes o evangelho de Mateus ―resume‖ a missão de Jesus. Primeiro, em 4.23: 

―Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e 

curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo‖. E agora, em 9.35, nós lemos: 

―E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o 

evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades‖. Ambos os textos são 

como pequenas dobradiças no evangelho e lançam os elementos gerais da atividade 

missionária de Jesus nas regiões da Galiléia.  O último versículo conclui o evangelho até esse 

momento, e introduz o próximo capítulo. Ou seja, nos capítulos 5 a 7 encontramos uma 

coletânea de pregações e ensinos de Jesus, tradicionalmente chamada de ―sermão do monte‖; 

já nos capítulos 8 e 9 temos a atividade de curas e exorcismo; e no capítulo 10 a vocação, o 

envio e retorno dos apóstolos.  

Inicialmente é preciso destacar o ministério itinerante de Jesus. Ele percorre cidades e 

povoados em direção ao povo a fim de anunciar o evangelho do reino. É dele a iniciativa! 

Apesar de não aprofundar o tema da atividade missionária de Jesus ela é resumida da seguinte 

forma:  

 Ensinar nas sinagogas dos judeus. Jesus era um grande mestre e por isso o ensino 

estava sempre presente. Por certo a sinagoga não era o único espaço de ensino de 

Jesus, porém, não podemos nos esquecer que ele era judeu. 
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 Pregar o evangelho do Reino. Jesus era um grande pregador. A pregação de Jesus 

era novidade tanto em relação ao conteúdo quanto sua metodologia – já que 

nenhum dos antigos profetas/profetisas falou como ele. O tema fundamental de sua 

pregação era o reino de Deus. 

 Curar doentes e enfermos. Jesus era um grande terapeuta. As curas no ministério 

de Jesus desempenham o papel de sinais de Sua pessoa e autenticavam Seu 

ministério; e o exorcismo era expressão da chegada do reino de Deus. 

  

VENDO AS MULTIDÕES 

Por um momento Jesus volta sua atenção a fim de ―ver‖ as multidões. Aí ficamos sabendo 

que ele nunca tirou sua atenção delas. Jesus comumente era acompanhado por uma multidão. 

Mateus fala aqui de ―multidões‖. Era um ajuntamento de pessoas especialmente formado por 

mulheres, doentes, oprimidos e empobrecidos. Estamos nas periferias da marginalizada 

Galiléia. Essas pessoas andavam com Jesus e enquanto novas pessoas eram agregadas, outras 

iam embora. 

Ao ver as multidões, Jesus é tomado de um sentimento. Não foi orgulho porque pessoas não 

são números. Foi compaixão! É um sentimento característico de Jesus; e nos evangelhos, 

salvo em algumas poucas parábolas, a palavra é usada apenas para Ele. Compaixão significa 

―ser movido pelas entranhas‖. A compaixão move Jesus ou Jesus se move em compaixão?  

Ele se compadeceu das multidões por que: 

1. As multidões estavam aflitas. A palavra ―aflita‖ (―ekluo‖) tem sentido de ―estar 

dissolvida‖, ―estar extenuada‖, ―estar fraca‖, ―desanimada‖, ―sem esperança‖. 

2. As multidões estavam exaustas. A palavra ―exausta‖ (―rhipto‖) tem sentido de 

―lançada ao chão‖, ―atirada‖, ―derrubada‖, ―prostrada‖.    

3. A conclusão de Jesus foi: eram como ovelhas sem pastor. A imagem do pastor e das 

ovelhas é riquíssima. Na tradição profética, governantes e outras autoridades eram 

―tratados‖ como pastores. Ou seja, tinham responsabilidade de cuidar do povo, 

protegendo e possibilitando alimento. Só que o povo estava aflito e exausto porque 

não era ―pastoreado‖. 

Aqui há uma diferença gritante entre o ver de Jesus e das autoridades religiosas de seu tempo: 

quando os fariseus olhavam as multidões diziam que deveriam ser queimadas pelo fogo da 

irada justiça de Deus; Jesus se compadeceu a ponto de morrer por elas. Tenho medo que 

pessoas continuem morrendo à beira do caminho e nós, cristãos/cristãs, passemos de lado 
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porque não queremos nos envolver, porque estamos ocupados demais com ―serviços 

religiosos‖, que o nosso olhar esteja inundado de religiosidade e vazio de compaixão. 

 

SEARA GRANDE, TRABALHADORES POUCOS 

Ele partilha algo com os discípulos: ―A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos‖. 

Interessantíssimo que ao olhar a multidão Jesus fala com os discípulos.  

É da compaixão de Jesus, o Bom Pastor (Ez 34; Zc 13.7-9), que vai nascer a missão 

dos discípulos. (GORGULHO; ANDERSON. 1981: 104). 

Deus ama a humanidade, não apenas algumas pessoas. A visão de Deus não é fortalecermos 

nossa denominação, é trabalharmos na construção do Reino. Problema não é com a colheita, é 

a falta de trabalhadores. Perceba a beleza dessa construção:  

   Seara     grande 

                           x 

   Trabalhadores   poucos 

―Vocês não dizem: ‗Daqui a quatro meses haverá colheita‘? Eu lhes digo: Abram os olhos e 

vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita‖ (João 4.35). Quando nosso Senhor 

fala que é tempo de colheita refere-se ao tempo do Reino que chegou; é o tempo do fim, da 

última hora, da decisão, da realização das promessas de Deus. Precisamos abrir bem os olhos, 

e enxergar com o coração. Pense na tristeza do semeador ao ver a colheita se perder por falta 

de trabalhadores e trabalhadoras... O Santo Espírito atua produzindo vida e existem pessoas 

carentes e necessitadas, porém, faltam trabalhadores e trabalhadoras. Na missão de Deus 

ninguém é indispensável, mas todos/todas são necessários/necessárias. 

Devemos nos colocar à disposição de Deus. Não é nosso dever saber ―quando‖, ―onde‖ e 

―como‖. Quando realmente nos colocamos à disposição de Deus, Ele mesmo dirá quando, 

onde e como. A cada pessoa Deus distribui dons e talentos que devem ser usados fielmente na 

construção do Reino (Mateus 25.14-30); a qualquer hora e de todos os lugares Deus chama 

pessoas (Mateus 20.1-16). Quando nos colocamos à disposição Deus nos capacita: enchendo-

nos do Espírito Santo e oportunizando cursos e treinamentos missionários. Quando 

capacitados – num processo contínuo – o Senhor nos usa. E usa-nos cada vez mais. 

  

PEÇAM AO SENHOR DA SEARA QUE ENVIE TRABALHADORES 

Os trabalhadores são poucos! Porque poucas pessoas se arriscam ao seguimento de Jesus. Por 

isso, Jesus disse: ―Peçam, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua 

seara‖. Com isso, aprendemos coisas essenciais na missão de Deus.  
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1. ―Peçam‖. Devemos orar! O próprio Jesus é exemplo de oração, e passou horas orando 

antes de escolher os doze. Deus responderá nossas orações! ―E esta é a confiança que 

temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos 

ouve‖ (1João 5.14). Orar por trabalhadores e trabalhadoras é orar segundo a vontade 

de Deus. E como temos a visão de construir o Reino devemos pedir trabalhadores e 

trabalhadoras para toda missão de Deus. Em nossos cadernos de oração devem constar 

os desafios missionários na construção do Reino do nosso Deus; nomes de pessoas 

envolvidas na missão. 

Há grande necessidade de discípulos de Jesus impelidos pelo Espírito de Deus, 

plenos de uma fé firme, animados por um coração sagrado, dotados do olhar de 

Jesus, a saber, olhar da compaixão e da esperança, que queiram ajudar na construção 

do reino de Deus. Precisam saber-se vocacionados pelo próprio Deus. Somente ele 

pode dar essas personalidades! Ele as dá quando se ora por elas. São frutos de 

muitas orações. É maravilhoso o quanto Deus coloca em nossas mãos e faz depender 

de nossa cooperação. (Munchmeyer, cit. RIENECKER, p.168). 

Existem duas maneiras de orar pedindo trabalhadores e trabalhadoras para a seara. 

Uma é: ―Senhor, envia José‖. Outra bem diferente é: ―Senhor, eis-me aqui, envia-me a 

mim‖. É preciso orar e trabalhar. Se passássemos mais tempo orando e trabalhando na 

missão de Deus nossas vidas seriam diferentes. Surgiram novas categorias 

missionárias nas últimas décadas: o intercessor; e o fiscal. A oração que Jesus propõe 

aqui é a oração que desperta, sobretudo, quem ora. É a oração que não nos permite ser 

expectadores, mas atores e atrizes na missão de Deus.  

Dois homens sofriam com a seca. Passaram, então, a orar para que chovesse. Um 

deles, após orar, sentou-se para esperar a chuva. O outro, entretanto, lançou mão das 

ferramentas e foi cuidar da terra. Qual dos dois creu que realmente Deus responderia? 

ora et labora! 

2. ―Peçam ao Senhor da seara‖. Um segundo elemento essencial é que a missão é de 

Deus. A missão é Deus! Esta é uma confissão da fé cristã e metodista. Dois lados da 

mesma moeda: Deus é o Senhor da seara, a seara pertence a Deus. Por mais que 

amemos a missão, ela é de Deus. Por mais que nos preocupemos com a missão, ela é 

de Deus. Deus é o Senhor da missão. Nós estamos sob o senhorio de Deus. Deus é o 

Senhor da missão porque Ele é o Senhor da história. Deus é o grande responsável pela 

missão. Nós somos apenas co-responsáveis.  Nós amamos o Deus da missão. 

3. ―Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para sua seara‖. Deus é quem 

manda trabalhadores e trabalhadoras.  
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Quero aproveitar aqui para fazer um adendo: Jesus mesmo se colocou como um 

trabalhador da última hora. Vamos ler dois textos encontrados no evangelho de João: 

―Mas Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também‖ 

(5.17); ―Enquanto é dia, temos que realizar as obras daquele que me enviou; vem a 

noite, quando ninguém pode trabalhar‖ (9.4). A vida de Jesus é como um dia de 

trabalho (cf. Lc 13.32). Ele mesmo parece se identificar com um diarista. Ele está 

sempre ocupado com a obra a realizar e não permite distrações; chegando a dizer: 

―minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra‖ (Jo 

4.34). Seu salário é alegrar-se com/em Deus pelos frutos da colheita (Jo 4.36). A obra 

é urgente e deve ser logo executada! Ao findar o dia pôde dizer ―está consumado!‖.  

Deus mesmo é que envia trabalhadores e trabalhadoras. O texto original é muito forte: 

diz que Deus expulsará, expelirá, mandará sair. Pessoas como nós serão levantadas e 

enviadas por Deus. Com limitações e fraquezas, mas que amem a Deus e ao povo. 

Deus nos surpreende! Na teologia paulina encontramos aquelas afirmações de que 

Deus é que distribui os dons e que coloca cada parte do corpo em seu devido lugar (cf. 

1Co 12.12-31; Rm 12.3-8). 

Não somos concorrentes, mas cooperadores e cooperadoras; mais do que colegas, 

amigos e irmãos e irmãs. ―Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem 

crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou; mas o 

crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que 

rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um; e cada 

um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos 

cooperadores; lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus 

que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor; e outro edifica sobre 

ele. Porém cada um veja como edifica‖ (1Coríntios 3.5-10). Esta noção de cooperação 

é fundamental! Somos poucos e não devemos perder tempo e gastar energia brigando 

entre nós. A missão não começa e não termina conosco, chega uma hora que é preciso 

―passar o bastão‖ para que outro dê continuidade. Precisamos uns dos outros e outras!  

Todos e todas prestarão contas a um só Senhor. A seara precisa de trabalhadores, e não 

de religiosos! Trabalhadores e trabalhadoras que amem a Deus e ao povo. E que, à 

semelhança de Jesus, o façam com dedicação. 
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CONCLUSÃO 

Quais os principais desafios que o texto nos impõe? Quantas multidões Jesus Cristo 

contempla hoje? Como está nosso povo? Quais as multidões que vemos? O que vemos? Quais 

sentimentos nos despertam? Quais os principais temas de nossas orações? Temos 

consciência da missão de Deus? Colocamo-nos à disposição? Como responderemos à 

palavra de Deus?  

  

Querido irmão, querida irmã, concluindo, quero afirmar que: você não é pequeno/a demais; 

você não é fraco/a demais. Deus chama você! Deus conta com você! Talvez você se sinta 

cansado/a, mas Deus chama você! Talvez você se sinta desanimado/a, mas Deus chama você! 

Talvez você se sinta incapaz, mas Deus chama você! Não feche seus olhos e ouvidos, 

ouçamos a voz de Deus e o clamor do povo. Coloque-se à disposição de Deus. Há uma 

promessa: 

―Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que sai andando e chorando, enquanto 

semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes‖  

(Salmo 126. 5-6). 
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