
Lectio Divina –  XXV Domingo TC (Ano A) 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e 

querer fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.  

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação.  

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

XXV Domingo do Tempo Comum – (Mt 20, 1-16a)  
 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

No texto que nos é proposto, Jesus continua a instruir os discípulos, a fim de 

que eles compreendam a realidade do Reino e, após a partida de Jesus, a 

testemunhem. Trata-se de mais uma "parábola do Reino". 

O quadro que a parábola nos apresenta reflecte bastante bem a realidade 

social e económica dos tempos de Jesus. A Galileia estava cheia de camponeses 

que, por causa da pressão fiscal ou de anos contínuos de más colheitas, tinham 

perdido as terras que pertenciam à sua família. Para sobreviver, esses camponeses 

sem terra alugavam a sua força de trabalho. Juntavam-se na praça da cidade e 

esperavam que os grandes latifundiários os contratassem para trabalhar nos seus 

campos ou nas suas vinhas. Normalmente, cada "patrão" tinha os seus "clientes" – 

isto é, homens em quem ele confiava e a quem contratava regularmente. 

Naturalmente, esses trabalhadores "de confiança" recebiam um tratamento de 

favor. Esse tratamento de favor implicava, nomeadamente, que esses "clientes" 

fossem sempre os primeiros a ser contratados, a fim de que pudessem ganhar uma 

"jorna" completa (um "denário", que era o pagamento diário habitual de um 

trabalhador não especializado). 



 

Mensagem 

A parábola refere-se, portanto, a um dono de uma vinha que, ao romper da 

manhã, se dirigiu à praça e chamou os seus "clientes" para trabalhar na sua vinha, 

ajustando com eles o preço habitual: um denário. O volume de tarefas a realizar 

na vinha fez com que este patrão voltasse a sair a meio da manhã, ao meio-dia, às 

três da tarde e ao cair da tarde e que trouxesse, de cada vez, novas levas de 

trabalhadores. O trabalho decorreu sem incidentes, até ao final do dia. 

Ao anoitecer, os trabalhadores foram chamados diante do senhor, a fim de 

receberem a paga do trabalho. Todos – quer os que só tinham trabalhado uma 

hora, quer os que tinham trabalhado todo o dia – receberam a mesma paga: um 

denário. Contudo, os trabalhadores da primeira hora (os "clientes" habituais do 

dono da vinha) manifestaram a sua surpresa e o seu desconcerto por, desta vez, 

não terem recebido um tratamento "de favor". 

A resposta final do dono da vinha afirma que ninguém tem nada a reclamar 

se ele decide derramar a sua justiça e a sua misericórdia sobre todos, sem 

excepção. Ele cumpre as suas obrigações para com aqueles que trabalham com 

ele desde o início; não poderá ser bondoso e misericordioso para com aqueles que 

só chegam no fim? Isso em nada deveria afectar os outros… 

Muito provavelmente, a parábola serviu primariamente a Jesus para 

responder às críticas dos adversários, que O acusavam de estar demasiado 

próximo dos pecadores (os trabalhadores da última hora). Através dela, Jesus 

mostra que o amor do Pai se derrama sobre todos os seus filhos, sem excepção e 

por igual. Para Deus, não é decisiva a hora a que se respondeu ao seu apelo; o que 

é decisivo é que se tenha respondido ao seu convite para trabalhar na vinha do 

Reino. Para Deus, não há tratamento "especial" por antiguidade; para Deus, todos 

os seus filhos são iguais e merecem o seu amor. 

A parábola serviu a Jesus, também, para denunciar a concepção que os 

teólogos de Israel tinham de Deus e da salvação. Para os fariseus, sobretudo, 

Deus era um "patrão" que pagava conforme as acções do homem. Se o homem 

cumprisse escrupulosamente a Lei, conquistaria determinados méritos e Deus 

pagar-lhe-ia convenientemente. Segundo esta perspectiva, Deus não dá nada; é o 

homem que conquista tudo. O "deus" dos fariseus é uma espécie de comerciante, 

que todos os dias aponta no seu livro de registos as dívidas e os créditos do 

homem, que um dia faz as contas finais, vê o saldo e dá a recompensa ou aplica o 

castigo. 

Para Jesus, no entanto, Deus não é um contabilista, sempre de lápis na mão a 

fazer as contas dos homens para lhes pagar conforme os seus merecimentos; mas 

é um pai, cheio de bondade, que ama todos os seus filhos por igual e que derrama 

sobre todos, sem excepção, o seu amor. 



A parábola foi, depois, proposta por Mateus à sua comunidade 

(provavelmente a comunidade cristã de Antioquia da Síria) para iluminar a 

situação concreta que a comunidade estava a viver com a entrada maciça de 

pagãos na Igreja. Alguns cristãos de origem judaica não conseguiam entender que 

os pagãos, vindos mais tarde, estivessem em pé de igualdade com aqueles que 

tinham acolhido a proposta do Reino desde a primeira hora. Mateus deixa, no 

entanto, claro que o Reino é um dom oferecido por Deus a todos os seus filhos, 

sem qualquer excepção. Judeus ou gregos, escravos ou livres, cristãos da primeira 

hora ou da última hora, todos são filhos amados do mesmo Pai. Na comunidade 

de Jesus não há graus de antiguidade, de raça, de classe social, de merecimento… 

O dom de Deus destina-se a todos, por igual. 

Conclusão: A parábola convida-nos a perceber que o nosso Deus é o Deus 

que oferece gratuitamente a salvação a todos os seus filhos, independentemente 

da sua antiguidade, créditos, qualidades, ou comportamentos. Os membros da 

comunidade do Reino não devem, por isso, fazer o bem em vista de uma 

determinada recompensa, mas para encontrarem a felicidade, a vida verdadeira e 

eterna. 

 

Actualização 

♦  Antes de mais, o nosso texto deixa claro que o Reino de Deus (esse mundo 

novo de salvação e de vida plena) é para todos sem excepção. Para Deus não 

há marginalizados, excluídos, indignos, desclassificados… Para Deus, há 

homens e mulheres – todos seus filhos, independentemente da cor da pele, da 

nacionalidade, da classe social – a quem Ele ama, a quem Ele quer oferecer a 

salvação e a quem Ele convida para trabalhar na sua vinha. A única coisa 

verdadeiramente decisiva é se os interpelados aceitam ou não trabalhar na 

vinha de Deus. Fazer parte da Igreja de Jesus é fazer uma experiência radical 

de comunhão universal. 

♦  Todos têm lugar na Igreja de Jesus… Mas todos terão a mesma dignidade e 

importância? Jesus garante que sim. Não há trabalhadores mais importantes do 

que os outros, não há trabalhadores de primeira e de segunda classe. O que há 

é homens e mulheres que aceitaram o convite do Senhor – tarde ou cedo, não 

interessa – e foram trabalhar para a sua vinha. Dentro desta lógica, que sentido 

é que fazem certas atitudes de quem se sente dono da comunidade porque 

"estou aqui há mais tempo do que os outros", ou porque "tenho contribuído 

para a comunidade mais do que os outros"? Na comunidade de Jesus, a idade, 

o tempo de serviço, a cor da pele, a posição social, a posição hierárquica, não 

servem para fundamentar qualquer tipo de privilégios ou qualquer 

superioridade sobre os outros irmãos. Embora com funções diversas, todos são 

iguais em dignidade e todos devem ser acolhidos, amados e considerados de 

igual forma. 



♦  O nosso texto denuncia ainda essa concepção de Deus como um "negociante", 

que contabiliza os créditos dos homens e lhes paga em consequência. Deus não 

faz negócio com os homens: Ele não precisa da mercadoria que temos para 

Lhe oferecer. O Deus que Jesus anuncia é o Pai que quer ver os seus filhos 

livres e felizes e que, por isso, derrama o seu amor, de forma gratuita e 

incondicional, sobre todos eles. Sendo assim que sentido fazem certas 

expressões da vivência religiosa que são autênticas negociatas com Deus ("se 

tu me fizeres isto, prometo-te aquilo"; "se tu me deres isto, pago-te com 

aquilo")? 

♦  Entender que Deus não é um negociante, mas um Pai cheio de amor pelos seus 

filhos, significa também renunciar a uma lógica interesseira no nosso 

relacionamento com ele. O cristão não faz as coisas por interesse, ou de olhos 

postos numa recompensa (o céu, a "sorte" na vida, a eliminação da doença, o 

adivinhar a chave da lotaria), mas porque está convicto de que esse 

comportamento que Deus lhe propõe é o caminho para a verdadeira vida. 

Quem segue o caminho certo, é feliz, encontra a paz e a serenidade e colhe, 

logo aí, a sua recompensa. 

♦  Com alguma frequência encontramos cristãos que não entendem porque é que 

Deus ama e aceita na sua família, em pé de igualdade com os filhos da 

primeira hora, esses que só tardiamente responderam ao apelo do Reino. 

Sentem-se injustiçados, incompreendidos, ciumentos, invejosos e condenam, 

mais ou menos veladamente, essa lógica de misericórdia que, à luz dos 

critérios humanos, lhes parece muito injusta. Na sua perspectiva, a fidelidade a 

Deus e aos seus mandamentos merece uma recompensa e esta deve ser tanto 

maior quanto maior a antiguidade e a qualidade dos "serviços" prestados a 

Deus. Que sentido faz esta lógica à luz dos ensinamentos de Jesus? 

 
 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

 

5) Contemplar a Palavra.  

 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a oração do Pai Nosso, 

conscientes de querermos viver a mensagem do Reino de Deus e 

fazermos a Sua vontade. 


