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1. Introdução

Deus tem um projeto e quer a cola-
boração do homem, renunciando 
aos esquemas mundanos, e seguin-
do a justiça bíblica, centrada no amor 
e na misericórdia. Deus quer estar no 
centro da existência do homem. É o 
que vem expresso no Deutero-Isaías 
ou “Livro da Consolação” da 1ª leitura, 
e no Evangelho. A parábola dos 
operários contratados pelo «senhor 
da vinha» a diferentes horas do dia, 
humilha o espírito de lucro e põe 
Deus feliz ao recompensar os últi-
mos como os primeiros. Na segunda 
leitura, Paulo mostra a experiência da 
gratuidade do amor de Deus na sua 
vida.

2. LeItura I – Is 55,6-9
Procurai o Senhor, enquanto se pode 
encontrar, invocai-O, enquanto está 
perto. Deixe o ímpio o seu caminho 
e o homem perverso os seus pensa-
mentos.

Converta-se ao Senhor, que terá 
compaixão dele, ao nosso Deus, 
que é generoso em perdoar. Porque 
os meus pensamentos não são os 
vossos, nem os vossos caminhos são 
os meus – oráculo do Senhor –. Tanto 
quanto o céu está acima da terra, as-
sim os meus caminhos estão acima 
dos vossos e acima dos vossos estão 
os meus pensamentos.



2.1 Comentário 
Este texto foi tirado do segundo livro 
de Isaías (caps. 40-55), escrito na 
Babilónia entre o ano 550 a.C. e o fim 
do exílio. É um convite à conversão 
do homem da pós-modernidade, en-
volvido em valores intramundanos. 
Este homem apresenta outra lógica, 
quer fazer Deus à sua imagem, outra 
forma de pensar, outras razões onde 
apoiar a sua vida, outras perspetivas.

Deus pede-lhe uma conversão 
honrosa, apoiada na generosidade, 
no serviço, no amor ao irmão, numa 
nova forma de pensar. Pede-lhe para 
colocar na vida outros objetivos e 
perspetivas. Está a chegar um novo 
tempo de graça, uma nova desco-
berta de Deus, uma nova experiência 
ao mergulhar no infinito de Deus. 
Convida o homem para um novo 
banquete, para a festa. Quer estar 
próximo do homem para lhe mani-
festar amor, felicidade, ternura. Esta é 
a terra prometida. Um recomeço. 

3. saLmo 144 (145)
Os atributos de Deus que nos apare-
cem neste salmo são duma beleza 
ímpar. São títulos que nos fazem 
lembrar a alegria de Pedro, em diver-
sas situações, quando se dá conta da 
grandeza do Senhor e da sua peque-
nez. Deus é bondoso e compassivo, 
magnânimo nas Suas obras. Daqui 
o meu louvor e ação de graças, a mi-
nha adoração: “O Senhor está perto 
de quantos O invocam”.

4. LeItura II – FILIp 
1,20c-24.27a

Irmãos: Cristo será glorificado no 
meu corpo, quer eu viva quer eu 
morra. Porque, para mim, viver é 
Cristo e morrer é lucro. Mas, se viver 
neste corpo mortal é útil para o meu 
trabalho, não sei o que escolher. Sin-
to-me constrangido por este dilema: 
desejaria partir e estar com Cristo, 
que seria muito melhor; mas é mais 
necessário para vós que eu perma-
neça neste corpo mortal. Procurai 
somente viver de maneira digna do 
Evangelho de Cristo.

4.1 Comentário
Terminada a carta aos Romanos 
iremos ler, como segunda leitura, 
durante quatro semanas, a carta aos 
Filipenses. Paulo está na prisão por 
causa do Evangelho. Abre o seu co-
ração aos diletos Filipenses para lhes 
falar da gratuidade do amor de Deus. 
Sente-se feliz por sofrer por Cristo. 
Mas vai mais longe ao revelar o que 
lhe vai na alma, segundo a lógica de 
Deus: “Para mim, viver é Cristo e mor-
rer é lixo”. Mostra como os obstáculos 
à vida espiritual nos ajudam a amadu-
recer. Convida os Filipenses a “viver 
de maneira digna do Evangelho de 
Cristo”. Que belo programa!

5. evangeLho – mt 20,1-16a

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se 
a um proprietário, que saiu muito 
cedo a contratar trabalhadores para 



a sua vinha. Ajustou com eles um 
denário por dia e mandou-os para a 
sua vinha. Saiu a meio da manhã, viu 
outros que estavam na praça ociosos 
e disse-lhes: ‘Ide vós também para 
a minha vinha e dar-vos-ei o que for 
justo’. E eles foram. Voltou a sair, por 
volta do meio-dia e pelas três horas 
da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao 
cair da tarde, encontrou ainda outros 
que estavam parados e disse-lhes: 
‘Porque ficais aqui todo o dia sem tra-
balhar?’ Eles responderam-lhe: ‘Nin-
guém nos contratou’. Ele disse-lhes: 
‘Ide vós também para a minha vinha’. 
Ao anoitecer, o dono da vinha disse 
ao capataz: «Chama os trabalhadores 
e paga-lhes o salário, a começar pelos 
últimos e a acabar nos primeiros’. Vie-
ram os do entardecer e receberam 
um denário cada um. Quando vieram 
os primeiros, julgaram que iam rece-
ber mais, mas receberam também 
um denário cada um. Depois de o 

terem recebido, começaram a mur-
murar contra o proprietário, dizendo: 
‘Estes últimos trabalharam só uma 
hora e deste-lhes a mesma paga 
que a nós, que suportámos o peso 
do dia e o calor’. Mas o proprietário 
respondeu a um deles: ‘Amigo, em 
nada te prejudico. Não foi um denário 
que ajustaste comigo? Leva o que é 
teu e segue o teu caminho. Eu quero 
dar a este último tanto como a ti. Não 
me será permitido fazer o que eu 
quero do que é meu? Ou serão maus 
os teus olhos porque eu sou bom?’ 
Assim, os últimos serão os primeiros 
e os primeiros serão os últimos». 

5.1 Comentário 
É a última parábola na Judeia. Depois 
disto Jesus inicia o caminho para Je-
rusalém. Jesus desce à profundidade 
do coração humano desequilibrando 
a nossa racionalidade. Para o homem 
as contas estão mal feitas, exigem 
reclamação. Os primeiros tinham que 
ganhar mais. Mas o coração divino 
é proporcional à misericórdia e ao 
amor. Jesus privilegia os pecadores 
e os últimos, os do fim do dia. Teste-
munha Santo Agostinho “Tarde Te 
amei, ó Beleza tão antiga e tão nova… 
Tarde Te amei! Algo se movia dentro 
do meu coração. Mas Tu compade-
ceste-Te de mim e tudo mudou”. A 
mais bela profissão de fé é dizer ao 
Senhor “somos servos inúteis (Lc 
17,10). Que o objetivo da nossa vida 
seja “ver a Deus”. O proprietário da 
vinha mostra-nos com clareza quem 
é Deus para nós: somente amor 
para todos, aventura da bondade do 
nosso Criador!  



6. medItação

Sentido bíblico da justiça de Deus. Para Deus as pessoas é que são importan-
tes e não as horas. Deus governa a humanidade e chama-a sem relógio. Tem 
um projeto que segue a história humana sem escalões. Paga a pronto. Não há 
trabalhadores de primeira e de segunda classe. Pertence ao homem seguir “as 
pegadas na areia” da imensa praia de Deus. Deus anda sempre à nossa procu-
ra. Restaura a beleza e abraça com afeto a quem se converte. Lemos no Prin-
cipezinho: “Eu procuro amigos. “Que quer dizer “cativar”? “É uma coisa muito 
esquecida”, disse a raposa. Significa “criar laços”. É o que Deus quer fazer con-
nosco: cativar-nos. 

7. oração

“Concede-me, Senhor, ser trabalhador feliz da vinha, por ter servido o Evange-
lho, operário não sei de que hora, mas que não espera recompensa alguma. 
Feliz apenas por ter trabalhado na tua vinha, pelas uvas perfumadas, por um 
vinho novo, por uma terra mais bela. Contente por ter sido dos primeiros a tra-
balhar e contente pelo dinheiro dos últimos. Peço-te, Senhor, concede-me um 
olhar bom e que depois aprenda a desfrutar da tua bondade. Tu és a minha 
vida, a minha recompensa, a minha pepita de ouro. Desagrada-te que eu seja 
bom? Perguntas-me. Não, Senhor, não me desagrada, porque eu sou o último 
da fila e tudo é graça”. (Ermes Ronchi, A esperança que nasce da Palavra)

8. contempLação

A proximidade de Deus
Que tranquilidade, que beleza e harmonia interior me dá 

ao saber que Deus é meu Pai e se interessa por mim, 
que o seu coração bate ao ritmo do meu, 

que temos o mesmo DNA,
que a minha salvação é um projeto Seu.

Ao terminar a Lectio Divina deste 25º Domingo, quero deixar, aqui, a minha 
homenagem a D. António Francisco, com as palavras do bispo de Aveiro, D. An-
tónio Moiteiro, proferidas na homilia da missa do 7º Dia, na Sé de Aveiro: Senhor 
D. António Francisco: junto de Deus, que incansavelmente procuraste ao longo 
da tua vida, de Maria, que tanto amavas, e de Santa Joana Princesa a quem 
tanto recorreste, intercede por esta Igreja que continua peregrina ao serviço do 
Reino de Deus. Bem hajas por tudo. Ámen.
 
Sé de Aveiro, 18 de setembro de 2017.
+ António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro.


