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1. Introdução

A liturgia deste Domingo propõe-nos 
uma parábola que se refere à Paixão 
de Cristo. Temos duas histórias. O 
tema de fundo é o amor, a paixão que 
Deus tem pelo seu povo. Na primeira 
leitura Deus aposta na Sua entrega 
dando-se completamente e burilan-
do a Sua obra-prima que é o homem. 
O profeta Isaías dá-se conta desta 
predileção de Deus pela sua “vinha”, 
da Sua fidelidade. Pede ao homem 
para produzir frutos: ser fiel à Aliança, 
respeitar o direito e a justiça. No Evan-
gelho, com a parábola do vinhateiro, 

tudo se complica. O senhor da vinha 
vai retirá-la aos vinhateiros em quem 
confiara e vai arrendá-la a outros 
trabalhadores que lhe entregarão os 
frutos saborosos da sua vinha. Final-
mente, na Carta aos Filipenses, Paulo 
convida os cristãos a unirem-se ao 
Senhor, porque “tudo vem de Deus”. 

2. LeItura I – Is 5,1-7
Vou cantar, em nome do meu amigo, 
um cântico de amor à sua vinha. O 
meu amigo possuía uma vinha numa 
fértil colina. Lavrou-a e limpou-a das 
pedras, plantou-a de cepas escolhi-
das. No meio dela ergueu uma torre 
e escavou um lagar. Esperava que 
viesse a dar uvas, mas ela só produ-
ziu agraços. E agora, habitantes de Je-
rusalém, e vós, homens de Judá, sede 
juízes entre mim e a minha vinha: 
Que mais podia fazer à minha vinha 
que não tivesse feito? Quando eu es-
perava que viesse a dar uvas, porque 
é que apenas produziu agraços?



Agora vos direi o que vou fazer à 
minha vinha: vou tirar-lhe a vedação 
e será devastada; vou demolir-lhe o 
muro e será espezinhada. Farei dela 
um terreno deserto: não voltará a ser 
podada nem cavada, e nela cres-
cerão silvas e espinheiros; e hei de 
mandar às nuvens que sobre ela não 
deixem cair chuva. A vinha do Senhor 
do Universo é a casa de Israel, e os 
homens de Judá são a plantação es-
colhida. Ele esperava retidão e só há 
sangue derramado; esperava justiça 
e só há gritos de horror.

2.1 Comentário
O poeta/profeta inicia a sua reflexão 
dizendo que, em nome do seu amigo, 
vai cantar “um cântico de amor à sua 
vinha”, que é o Seu povo, o povo de 
Israel e de Judá. Em seguida conta a 
história da vida desta vinha. Passa da 
lírica romântica para nos dizer o seu 
estado de alma, a profunda desilusão, 
os sonhos desfeitos, apesar do seu 
esforço. “Ele esperava retidão e só há 
sangue derramado; esperava justiça 
e só há gritos de horror”. O canto de 
Isaías exprime a tristeza de Deus.  

3. saLmo 79 (80)
“A vinha do Senhor é a casa de Israel”. 
Neste salmo encontramos as queixas 
da vinha. Agora não é o Senhor a jul-
gar o homem mas o próprio homem 
que se lamenta de estar abandona-
do, desamparado, atacado por todas 
as forças naturais. Derrama lágrimas 
e pede a Deus o Seu regresso. 

4. LeItura II – FILIp 4,6-9
Irmãos: Não vos inquieteis com coisa 
alguma. Mas, em todas as circuns-
tâncias, apresentai os vossos pedi-
dos diante de Deus, com orações, 
súplicas e ações de graças. E a paz 
de Deus, que está acima de toda a 
inteligência, guardará os vossos co-
rações e os vossos pensamentos em 
Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, 
tudo o que é verdadeiro e nobre, 
tudo o que é justo e puro, tudo o que 
é amável e de boa reputação, tudo o 
que é virtude e digno de louvor é o 
que deveis ter no pensamento. O que 
aprendestes, recebestes, ouvistes e 
vistes em mim é o que deveis prati-
car. E o Deus da paz estará convosco.



4.1 Comentário
Paulo pede sossego aos seus irmãos 
de Filipos, muito estimados. Num 
contexto de fidelidade e infidelidade, 
Paulo pede aos cristãos do seu tem-
po que não se inquietem com coisa 
alguma, mas que “apresentem os 
seus pedidos a Deus, com orações, 
súplicas e ações de graças”. Paulo 
cruza o humano e o divino, fazendo 
ver aos cristãos de Filipos que “tudo 
o que é verdadeiro e nobre, tudo 
o que é justo e puro, tudo o que é 
amável e de boa reputação, tudo o 
que é virtude e digno de louvor é o 
que deveis ter no pensamento”. Este 
o seu compromisso. O homem vive 
rodeado do sagrado. Compete-lhe 
descobrir a presença de Deus no 
mundo que o rodeia. 

5. evangeLho – mt 21,33-43
Naquele tempo, disse Jesus aos prín-
cipes dos sacerdotes e aos anciãos 
do povo: «Ouvi outra parábola: Havia 
um proprietário que plantou uma 
vinha, cercou-a com uma sebe, cavou 
nela um lagar e levantou uma torre; 
depois, arrendou-a a uns vinhateiros 
e partiu para longe. Quando chegou 
a época das colheitas, mandou os 
seus servos aos vinhateiros para 
receber os frutos. Os vinhateiros, 
porém, lançando mão dos servos, 
espancaram um, mataram outro, e 
a outro apedrejaram-no. Tornou ele 
a mandar outros servos, em maior 
número que os primeiros. E eles 
trataram-nos do mesmo modo. Por 
fim, mandou-lhes o seu próprio filho, 
dizendo: ‘Respeitarão o meu filho’. 

Mas os vinhateiros, ao verem o filho, 
disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; 
matemo-lo e ficaremos com a sua 
herança’. E, agarrando-o, lançaram-no 
fora da vinha e mataram-no. Quando 
vier o dono da vinha, que fará àque-
les vinhateiros?». Eles responderam: 
«Mandará matar sem piedade esses 
malvados e arrendará a vinha a ou-
tros vinhateiros, que lhe entreguem 
os frutos a seu tempo». Disse-lhes 
Jesus: «Nunca lestes na Escritura: ‘A 
pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se a pedra angular; tudo isto 
veio do Senhor e é admirável aos 
nossos olhos’? Por isso vos digo:
Ser-vos-á tirado o reino de Deus e 
dado a um povo que produza os seus 
frutos».

5.1 Comentário 
A parábola de Jesus não fala de todo 
o povo, mas apenas dos príncipes 
dos sacerdotes e dos anciãos, ou seja, 
da autoridade. Na verdade, os vinha-
teiros não se consideram simples 
administradores mas proprietários. 
Depois de matar os servos (os 
profetas) preparam-se para matar o 
herdeiro, o filho do proprietário.



Era Ele próprio, Jesus, o Messias. É a partir d’Ele que se constrói o Reino de 
Deus, o novo povo da salvação. No horizonte vislumbramos outro povo, outras 
gentes, seguidores de Cristo. Esta parábola mostra-nos o abrir dos caminhos 
da história da salvação. Uma parábola carregada de sentido para explicar a mu-
dança do tempo de Israel em tempo do Reino de Deus. 

6. medItação

“A parábola é transparente. A vinha é Israel, mas não só: somos nós, sou eu, 
vinha e desilusão de Deus. Que mais devia fazer por mim? É muito bonita esta 
imagem de um Deus apaixonado, que faz por mim aquilo que mais ninguém 
alguma vez fará. Antes de qualquer ação, antes de mais, quero deter-me aqui, 
parar e sentir que sou amado, deixar-me amar por Deus - saber que somos 
amados torna-nos fortes -, e depois saborear e desfrutar dessa sua paixão pela 
vide pequenina que eu sou, mas à qual Ele não quer renunciar. Nisto reside o 
fundamento da minha fé, fundamento que continua a comover-me”. (A espe-
rança que nasce da palavra)

7. oração

Quero, Senhor, ser bacelo escolhido, neste Domingo de desilusões. Enxertado 
em Ti, verdadeira vide, possa dar abundante fruto no serviço aos irmãos em 
cada recomeço e ponto de chegada. Que eu compreenda que o Teu reino pas-
sa necessariamente através da Tua Páscoa. Só unido à dádiva da Tua vida na 
cruz é que conseguirei ter forças para produzir frutos de justiça, de partilha de 
vida. Cristo, morto e ressuscitado, é o verdadeiro vinhateiro da única vinha de 
Deus.

8. ContempLação

Na história entre Deus e o homem,
As derrotas servem apenas para fazer ressaltar mais o amor.

O homem entra no mistério de Deus
Não através dum conhecimento discursivo,

Mas por uma intuição de ser amado.

O sonho de Deus não são uvas amargas,
Mas cachos dourados para repartir e celebrar

A comunhão do amor.


