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Lição 1: O justo vive pela fé!

A semente da mostarda e a fé
A mostarda, como é popularmente co-

nhecida, é uma hortaliça de folhas viçosas e 
pequenas sementes, rica em vitaminas e nu-
trientes, de sabor amargo e picante que é uti-
lizada pelos homens há muitos e muitos anos. 
Existem diferentes espécies de mostarda: a 
branca ou amarela, a marrom e a preta. De-
pendendo da espécie, a planta da mostarda 
pode chegar até 2m de altura. Suas sementes 
podem ter uso medicinal e culinário, suas fo-
lhas também podem ser consumidas cruas ou 
refogadas. Para o plantio da mostarda requer-
-se, basicamente, a presença de temperatura 
amena, solo umedecido e luz solar.

Mas o que a semente da mostarda tem a 
ver com a fé?

“E Jesus lhes disse: Por causa de vossa 
incredulidade; porque em verdade vos digo 
que, se tiverdes fé como um grão de mos-
tarda, direis a este monte: Passa daqui para 
acolá, e há de passar; e nada vos será im-
possível.” Mt 17.20

O livro de Mateus capítulo 17, nos nar-
ra o momento em que a fé dos discípulos 
estava um tanto abalada. Veio até eles um 
meninos que precisava ser liberto, mas eles 
não conseguiram ajuda-lo. Então Jesus 
disse-lhes que faltava ter mais fé. Mas exis-
tem diferentes níveis de fé? Sim! Certa vez 
Jesus disse a um centurião romano que ele 
era um homem de muita fé: “... Em verdade 
vos digo que nem mesmo em Israel encon-
trei tanta fé,” Mt 8:10. Em outra ocasião, Ele 
questionou a fé de Pedro dizendo: “Homem 

de pouca fé, por que duvidaste?” Mt 
14.31. No livro de Romanos 1. 17, 
diz que descobrimos a justiça de 

Deus de fé em fé, ou seja, 
de degrau em degrau de nível em nível. 
E, este mesmo versículo termina dizendo 
que o justo viverá pela fé. 

Foi exatamente isso que Jesus quis ensinar 
para os seus discípulos naquele dia. Quando ele 
comparou a semente da mostrada com fé Ele es-
tava nos ensinando que uma simples e pequena 
semente pode ser transformada em uma grande 
plantação de mostarda, quando cultivada de 
maneira correta. E isto é viver de fé em fé.  “Ora, 
a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova 
das coisas que não vemos”, Hb 11.1.

 O que se pode esperar de uma semente 
tão pequena? A chave desta lição não está no 
tamanho da mostarda, mas sim nos efeitos 
que ela pode produzir quando plantada. Uma 
semente faz crescer uma planta e consequen-
temente, novas sementes, novas plantas, 
novas sementes... e assim o cultivo de uma 
única semente transforma-se em uma plan-
tação de mostarda. Ter fé é você olhar para 
uma semente e enxergar uma plantação, não 
foque no tamanho da sua fé, pois ela pode 
estar pequena como a semente da mostarda 
ou em pouca quantidade como a de Pedro. 
Devemos viver pela fé e isso é acreditar que o 
impossível vai acontecer, ainda que em suas 
mãos existam apenas sementes. Não perca fé! 
Plante suas sementes, cultive-as, multiplique 
sua plantação, tenha uma colheita abundante 
e constante de fé em sua vida!
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