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XXVII DOMINGO T. C. - A 

Meditação da Palavra  

com uso da ferramenta da esquematização simbólica do Bibliodrama Pastoral 

 

Mt 21,33-43 

Naquele tempo, Jesus disse aos sumo sacerdotes e aos anciãos do povo: 33 "Ouvi outra parábola: 
havia um pai de família que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou 
uma torre. E, tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. 34 Vindo o tempo da colheita, enviou 
seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. 35 Mas os lavradores agarraram os 
servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. 36 Enviou outros servos em maior 
número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. 37 Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: ‘Hão 
de respeitar meu filho’. 38 Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: ‘Eis o 
herdeiro! Matemo-lo e teremos a sua herança!’ 39 Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da 
vinha e o assassinaram. 40 Pois bem: quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles 
lavradores?" 41 Responderam-lhe: "Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua 
vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo". 42 Jesus acrescentou: "Nunca 
lestes nas Escrituras: ‘A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular; isto é obra do 
Senhor, e é admirável aos nossos olhos?’ 43 Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o Reino de Deus, e será 
dado a um povo que produzirá os frutos dele". 

1. O contexto 

Nos encontramos no mesmo contexto de outra semana.  

Como já vimos (cf. https://www.youtube.com/watch?v=8tueXfHm7O4) estamos no final do conto da 
história de Jesus segundo o Evangelho de Matheus. Estamos no contexto da última semana da vida 
de Jesus, antes de encontrar a morte por causa das autoridades judaicas. 

Como falávamos, trata-se de uma semana cheia de contrastes, especificamente entre Jesus e as 
autoridades dos judeus, contrastes que acabarão mesmo com a condenação de Jesus à morte. Neste 
momento Jesus se encontra no templo (colocar um pano vermelho para simbolizar Jesus, de um lado) 
mas chegam estas autoridades (colocar os panos amarelo e dourado que usamos outra vez, para 

indicar somo sacerdotes e anciãos, do outro lado) às quais Jesus começa a dizer algo. 

Este trecho segue o que aprofundamos, onde Jesus contou para as autoridades e sumo sacerdotes a 
parábola dos dois filhos, chamados a trabalhar na vinha. 

Hoje também no centro da história está a vinha. E neste trecho é contado o princípio da vinha, e o 
pai não envia seus filhos para trabalhar, mas ele mesmo planta a vinha e toma cura dela. 

2. O princípio: (esquematização simbólica) 

No trecho de hoje então é contado o princípio da história da vinha... quando ela nasceu. O pai: 

... a plantou... (colocar um pano marrom) 

... Cercou-a com uma sebe (pano verde):  Este pai sabia que poderiam vir ladrões, ou animais para 
destruí-la... Mas também a sebe circunda uma propriedade: a vinha é dele. Sua propriedade. 

... Cavou um lagar (pano vinho): este pai também teve esperança em plantar a vinha: a esperança de 
uma vinha fecunda, que dá frutos, e que da vinho. Sabemos que o vinho é importante: sinal da festa, 
da alegria, da vida em plenitude... 

... Edificou uma torre (pano cinza): A torre permite olhar sobre o terreno todo, vigiar, ver tudo o que 
acontece neste terreno... 
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Este pai pensou então em tudo, amou muito esta vinha e cuidou dela com muito carinho. 

Estas mesmas coisas são contadas na primeira leitura, do profeta Isaias, e ele explicitamente fala o 
que é esta vinha:  

7Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação... 

Então esta vinha é o povo de Israel, que foi tão amado por Deus, é sua dileta plantação...”. 

Espelhamento  

“Aqui então temos a vinha, que é o povo de Israel, que hoje, podemos dizer, somos todos nós, e esta 
vinha - e nós - recebemos tudo isso: no cuidado do pai para esta vinha podemos espelhar o cuidado 
de Deus para nós. Hoje então a palavra vai nos dizendo: 

- Você é a vinha amada, dileta de Deus  : você é amado... Mas você sente este amor de Deus para 
contigo? Sente de ser o amado, a amada de Deus? 

- Ele quer protegê-lo, custodiá-lo, mas no mesmo tempo o considera sua propriedade (pano verde): 
Você se sente de pertencer a Deus? 

- Ele sonha frutos  (pano vinho)... frutos de festa para outros... Que fruto você está dando para Ele, 
para a humanidade? 

- Ele constrói uma torre (pano cinza), ou seja Ele quer saber tudo de você, entrar em toda sua vida... 
mas você quer mostrar tudo para ele? Ou tem algo para esconder, algo que pensa que não tem a ver 
com Ele? 

Convido você agora a escolher, entre estes quatro símbolos do cuidado do Pai, aquele que você hoje 
sente ressoar mais na sua vida”. 

3. A vinha contendida e o derrame de sangue 

Na parábola do outro dia a vinha não era querida por ninguém, parece... mas agora, nesta, a vinha 
parece ser não só querida, mas também contendida:  

- de um lado, do dono da vinha, que sabemos ser Deus  

- do outro, os lavradores, que procuram só explorar a vinha para seus interesses. 

Aqui já simbolizamos este diferentes olhares. De um lado está Jesus, que olha para esta vinha com 
amor, e doará a vida para ela... 

Do outro tem as autoridades: são elas os lavradores que não permitiram à vinha de doar frutos bons. 

E aqui se vê a grande diferença entre a primeira leitura de Isaias (Antigo Testamento) onde Deus 
queria derrubar a vinha pois ela não deu frutos certos... Aqui, no novo testamento, a vinha não é 
culpada: são culpadas as autoridades que não cuidaram dela, que não ajudaram ela a produzir frutos 
de justiça... e foi por isso que a vinha, que devia ser o lugar onde nascer a festa, se transforma em um 
lugar de morte, de sofrimento, de dor... a vinha conhece o sangue. 

Homicídios, ferimentos, apedrejamentos... de quem se fala? Jesus explicitamente fala dos profetas, 
que vieram para ajudar as autoridades a voltar ao Senhor, mas elas não escutaram... e 
marginalizaram eles. 

Espelhamento  

Também aqui podemos nos espelhar, espelhar as nossas atitudes para com a vinha. Pois também 
para nós é dado um “poder”: nos nossos lugares de trabalho, na nossas famílias... antes de tudo um 
poder relacional, um poder de acompanhar, guiar as pessoas... Como você usa deste poder? Como 
você ajuda, com suas capacidades, os outros a ser melhores? Como você usa dos dons para fazer 
crescer a vinha? Se olho para os outros e a vida apenas para receber algo, estou fazendo como os 
lavradores, explorando... 
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4. O dom do filho 

Mas esta vinha é tão preciosa que este pai envia seu filho (pano verde). Tem a esperança de que este 
filho possa reconquistar a vinha... mas sabemos como acaba: o filho é pego, levado fora da vinha e 
morto... 

Quem é este filho? É claro que Jesus falava de si mesmo. Ele sabia que teria morrido, por causa das 
autoridades, e ele de verdade morreu fora da vinha, ou seja fora dos muros da cidade, que era a 
morte para quem era considerado fora da religião... excomungado, poderíamos dizer hoje... 

Mas Jesus é a pedra angular que, rejeitada pelas autoridades, se tornará a pedra sobre a qual irá 
nascer a nova comunidade, a igreja... 

Dois finais da parábola 

Eis então o final da parábola. Os lavradores com certeza não podem tornar-se herdeiros, não podem com 
a força conquistar a filiação... 

E o evangelho nos conta duas versões do final, a dos sumo sacerdotes e anciãos e a de Jesus... 

(mostrando visivelmente as duas situações): 

- os somos sacerdotes e anciãos: queriam matar todos eles (tirar o pano dourado) 

- Jesus: tira a vinha (tirar o pano marrom) e a entrega a outros (colocá-lo na frente do grupo): ser-vos-á 

tirado o Reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele.” Deus não recompensa a 
violência com a violência, também agora se mostra como Deus de misericórdia. 

Espelhamento 

“Quem são estes outros lavradores, que recebem a vinha? São todos vocês, todos nós, que desejamos 
escutar a palavra, e segui-lo... Você agora é o lavrador, que recebe nas suas mãos a vinha... O que fará 
com ela? Fecha um momento os olhos, e dá um nome à vinha que o senhor lhe está confiando...  qual 
destas personagens hoje você é diante desta vinha? O lavrador que espera só de ganhar com ela, ou o 
servo disposto a ser machucado per defendê-la, ou o filho que doa a vida para ela? Ou o lavrador que faz 
crescer a vinha doando toda sua capacidade para fazer com que dê fruto...” 

 


