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EVANGELHO – Mt 20,1-16a

«….. Assim, os últimos serão os primeiros e os 
primeiros serão os últimos.......»
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O quadro que a parábola nos apresenta reflecte 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
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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).
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Mensagem:

AA parábolaparábola refererefere--se,se, portanto,portanto, aa umum donodono dede umauma vinhavinha que,que,

aoao romperromper dada manhã,manhã, sese dirigiudirigiu àà praçapraça ee chamouchamou osos seusseus

“clientes”“clientes” parapara trabalhartrabalhar nana suasua vinha,vinha, ajustandoajustando comcom eleseles oo

preçopreço habitualhabitual:: umum denáriodenário.. OO volumevolume dede tarefastarefas aa realizarrealizar nana

vinhavinha fezfez comcom queque esteeste patrãopatrão voltassevoltasse aa sairsair aa meiomeio dada
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vinhavinha fezfez comcom queque esteeste patrãopatrão voltassevoltasse aa sairsair aa meiomeio dada

manhã,manhã, aoao meiomeio--dia,dia, àsàs trêstrês dada tardetarde ee aoao caircair dada tardetarde ee queque

trouxesse,trouxesse, dede cadacada vez,vez, novasnovas levaslevas dede trabalhadorestrabalhadores.. OO

trabalhotrabalho decorreudecorreu semsem incidentes,incidentes, atéaté aoao finalfinal dodo diadia.. AoAo

anoitecer,anoitecer, osos trabalhadorestrabalhadores foramforam chamadoschamados diantediante dodo senhor,senhor,

aa fimfim dede receberemreceberem aa pagapaga dodo trabalhotrabalho.. TodosTodos –– querquer osos queque

sósó tinhamtinham trabalhadotrabalhado umauma hora,hora, querquer osos queque tinhamtinham

trabalhadotrabalhado todotodo oo diadia –– receberamreceberam aa mesmamesma pagapaga:: umum

denáriodenário.. Contudo,Contudo, osos trabalhadorestrabalhadores dada primeiraprimeira horahora ((osos

“clientes”“clientes” habituaishabituais dodo donodono dada vinhavinha)) manifestarammanifestaram aa suasua

surpresasurpresa ee oo seuseu desconcertodesconcerto por,por, destadesta vez,vez, nãonão teremterem

recebidorecebido umum tratamentotratamento “de“de favor”favor”..
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MuitoMuito provavelmente,provavelmente, aa parábolaparábola serviuserviu primariamenteprimariamente aa JesusJesus parapara

responderresponder àsàs críticascríticas dosdos adversários,adversários, queque OO acusavamacusavam dede estarestar

demasiadodemasiado próximopróximo dosdos pecadorespecadores ((osos trabalhadorestrabalhadores dada últimaúltima horahora))..

AtravésAtravés dela,dela, JesusJesus mostramostra queque oo amoramor dodo PaiPai sese derramaderrama sobresobre todostodos

osos seusseus filhos,filhos, semsem excepçãoexcepção ee porpor igualigual.. ParaPara Deus,Deus, nãonão éé decisivadecisiva aa

horahora aa queque sese respondeurespondeu aoao seuseu apeloapelo;; oo queque éé decisivodecisivo éé queque sese tenhatenha
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horahora aa queque sese respondeurespondeu aoao seuseu apeloapelo;; oo queque éé decisivodecisivo éé queque sese tenhatenha

respondidorespondido aoao seuseu conviteconvite parapara trabalhartrabalhar nana vinhavinha dodo ReinoReino.. ParaPara Deus,Deus,

nãonão háhá tratamentotratamento “especial”“especial” porpor antiguidadeantiguidade;; parapara Deus,Deus, todostodos osos seusseus

filhosfilhos sãosão iguaisiguais ee merecemmerecem oo seuseu amoramor..

AA parábolaparábola serviuserviu aa Jesus,Jesus, também,também, parapara denunciardenunciar aa concepçãoconcepção queque osos

teólogosteólogos dede IsraelIsrael tinhamtinham dede DeusDeus ee dada salvaçãosalvação.. ParaPara osos fariseus,fariseus,

sobretudo,sobretudo, DeusDeus eraera umum “patrão”“patrão” queque pagavapagava conformeconforme asas acçõesacções dodo

homemhomem.. ParaPara Jesus,Jesus, nono entanto,entanto, DeusDeus éé umum pai,pai, cheiocheio dede bondade,bondade, queque

amaama todostodos osos seusseus filhosfilhos porpor igualigual ee queque derramaderrama sobresobre todos,todos, semsem

excepção,excepção, oo seuseu amoramor..

AA parábolaparábola foi,foi, depois,depois, propostaproposta porpor MateusMateus àà suasua comunidadecomunidade parapara

iluminariluminar aa situaçãosituação concretaconcreta queque aa comunidadecomunidade estavaestava aa viverviver comcom aa

entradaentrada maciçamaciça dede pagãospagãos nana IgrejaIgreja..
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TodosTodos têmtêm lugarlugar nana IgrejaIgreja dede JesusJesus…… MasMas todostodos terãoterão aa
mesmamesma dignidadedignidade ee importância?importância? JesusJesus garantegarante queque simsim..
NãoNão háhá trabalhadorestrabalhadores maismais importantesimportantes dodo queque osos outros,outros,
nãonão háhá trabalhadorestrabalhadores dede primeiraprimeira ee dede segundasegunda classeclasse.. OO
queque háhá éé homenshomens ee mulheresmulheres queque aceitaramaceitaram oo conviteconvite dodo
SenhorSenhor –– tardetarde ouou cedo,cedo, nãonão interessainteressa –– ee foramforam trabalhartrabalhar
parapara aa suasua vinhavinha.. DentroDentro destadesta lógica,lógica, queque sentidosentido éé queque
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parapara aa suasua vinhavinha.. DentroDentro destadesta lógica,lógica, queque sentidosentido éé queque
fazemfazem certascertas atitudesatitudes dede quemquem sese sentesente donodono dada
comunidadecomunidade porqueporque “estou“estou aquiaqui háhá maismais tempotempo dodo queque osos
outros”,outros”, ouou porqueporque “tenho“tenho contribuídocontribuído parapara aa comunidadecomunidade
maismais dodo queque osos outros”?outros”? NaNa comunidadecomunidade dede Jesus,Jesus, aa
idade,idade, oo tempotempo dede serviço,serviço, aa corcor dada pele,pele, aa posiçãoposição social,social,
aa posiçãoposição hierárquica,hierárquica, nãonão servemservem parapara fundamentarfundamentar
qualquerqualquer tipotipo dede privilégiosprivilégios ouou qualquerqualquer superioridadesuperioridade
sobresobre osos outrosoutros irmãosirmãos.. EmboraEmbora comcom funçõesfunções diversas,diversas,
todostodos sãosão iguaisiguais emem dignidadedignidade ee todostodos devemdevem serser
acolhidos,acolhidos, amadosamados ee consideradosconsiderados dede igualigual formaforma..


