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REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 
XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM 

OS OPERÁRIOS DA VINHA 
 

A oração canônica da Igreja, rezada pelo clero, pelos religiosos e 
religiosas e por leigos mais integrados na oração litúrgica, é dividida ao longo 
do dia em quatro "horas": prima, terça, sexta e noa. Essa divisão é tirada do 
modo de contar o tempo usado pelos judeus.  

 
Á semelhança dos gregos e dos romanos, eles dividiam o dia, do 

amanhecer ao pôr-do-sol, em doze horas. Mas, na prática, depois das primeiras 
horas do dia, falavam apenas em hora terceira (das nove ao meio-dia), hora 
sexta (do meio-dia às três da tarde), e hora nona (das três ao fim da tarde). 
Jesus se refere a essas horas na parábola que nos conta hoje, pela palavra de 
São Mateus.  

 
A parábola fala de um proprietário de vinha, que saiu a contratar 

trabalhadores para a sua vinha. Saiu logo de manhã cedo e contratou alguns 



que encontrou, prometendo dar -lhes no fim do dia a paga de um denário. Era 
o que na maneira antiga de nossa língua se chamava um "jornal" (do latim 
"diurnalis"), como o trabalhador diarista se chamava "jornaleiro".  

 
Saiu de novo o proprietário pela praça na hora terceira, e contratou mais 

outros, com a mesma promessa de dar-Ihes o que fosse justo. Saiu de novo à 
hora sexta e à hora nona, e contratou mais outros, com a mesma promessa: 
pagar-Ihes-ia o que fosse justo. Já quase no fim do dia -à décima primeira 
hora, que corresponde às nossas cinco da tarde - saiu e encontrou gente ainda 
na praça sem trabalho, uma vez que ninguém os convocara, e mandou-os 
também para a sua vinha. Nem tudo na parábola é muito razoável, como isso 
de contratar trabalhadores no fim do dia. Mas são arranjos pedagógicos de que 
Jesus se servia para as finalidades de seu ensinamento.  

 
A parábola continua dizendo que, ao findar o dia, o patrão mandou a seu 

administrador que pagasse os trabalhadores, começando pelos últimos. E eles 
chegaram e receberam cada um 1 denário. Depois vieram os outros, que 
tinham começado a trabalhar desde cedo. Vendo como tinham sido pagos os da 
última hora, ficaram na esperança de receber mais. Porém receberam apenas o 
denário que Ihes tinha sido prometido. Naturalmente reclamaram contra o 
patrão que pagava o mesmo aos que tinham trabalhado apenas uma hora, e a 
eles que tinham suportado o peso do cansaço e do calor do dia inteiro. À 
primeira vista, o homem realmente não estava sendo justo. Mas a parábola não 
está dando uma lição de justiça social.  



 
E vem então a explicação do proprietário da vinha a um dos que 

reclamavam: "Meu amigo, não estou sendo injusto para contigo. Não tínhamos 
combinado que receberias um denário? Toma o que é teu e vai em paz. Se eu 
quero dar a este último o mesmo que te dei, não tenho o direito de fazer com o 
meu dinheiro o que eu quiser? Ou estás vendo de maus olhos o bem que eu 
estou fazendo?" (Mt 20, 13-15). 

  
A parábola quer mostrar a gratuidade dos dons de Deus e a grande 

liberalidade com que nos dá seus favores. Nosso relacionamento com Deus não 
é um negócio baseado em número e quantidade.  

 
Tudo o que fazemos é sempre muito pouco em relação aos dons celestes. 

E Deus é sempre o que nos dá seus dons com infinita grandeza de coração.  

 
Recebe os pecadores depois de uma longa vida afastada de Deus, como 

fez Jesus com o publicano Zaqueu, com a Madalena e com todos os "filhos 
pródigos" que encontrou no seu caminho. E Jesus tinha certamente em vista os 



judeus - sobretudo os fariseus - que se - julgavam privilegiados por terem sido 
de longa data fiéis à lei de L Moisés, e não viam com muito bons olhos a 
entrada para o Reino ( anunciado por Jesus, de pecadores e publicanos. 

  
Esta parábola tem sido usada tradicionalmente na Igreja para se falar dos 

que são chamados ao sacerdócio. Em diversas épocas da vida: jovens, adultos. 
..até na terceira idade. Entrou muito o modo de se falar em "operários da 
undécima hora".  

 
Em algumas dioceses, sobretudo dos Estados Unidos, criou-se até algum 

seminário especialmente para essas vocações adultas. Em toda a Igreja há a 
preocupação com tais vocações. Em São Paulo, não há muito tempo, deu-se 
um caso mais único do que raro.  

 
Um zeloso confrade vicentino, homem de muita piedade e fé atuante, 

tinha um filho que se tornou sacerdote. Para alegria da família, esse padre foi 
feito bispo. O pai ficou viúvo e sentiu-se chamado por Deus para ser sacerdote. 
Preparou-se seriamente e se encaminhou para o altar. Foi ordenado pelo 
próprio filho bispo! Maravilhosos caminhos de Deus!  
 
Leituras do XXV Domingo do Tempo Comum - Ano A:  
1 a) 15 55,6-9  
2a) Flp 1,20c-24.27a  
3a) Mt 20, 1–16a  

 
 



 

 

FAÇA PARTE DOS MEUS AMIGOS NOS FACE: 
1. JUNTOS COM O PE. LUCAS: https://www.facebook.com/groups/298318803871674/ 
2. PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA - VIDA, OBRAS: 77 LIVROS E 58 DISCOS E 188 DVDS 
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/ 
3. VIAGENS E PEREGRINAÇÕES, O MUNDO EM MINHAS MÃOS 
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/ 
4. CRISTO BATE À SUA PORTA 
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/ 
5. "ORAÇÕES, PENSAMENTOS, MENSAGENS E VÍDEOS" - PE LUCAS  
https://www0. .facebook.com/groups/115057472439497/ 
6. HOMILIAS DIÁRIAS - O AMANHECER DO EVANGELHO 
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/ 
7. JESUS CRISTO, VIDA PÚBLICA A PARTIR DOS 30 ANOS 
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/ 
8. Padre Lucas Peregrinações 
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/… 
9. CURSO DE RELIGIÃO PARA ADULTOS 
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/ 
10. CRUZEIRO, O XODÓ DE MINAS  
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/ 
11. História do Time do cruzeiro em Música e Vídeo 
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/ 
13. Curso De Inglês Com O Pe. Lucas - Fale Fácil Inglês 
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Luc…/ 

 
AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 

 

Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 
Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos cristãos católicos e protestantes preciosas homilias 

diárias e sugestões litúrgicas, tratando dos mais diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias dominicais, Teologia Popular, os 

artigos sobre catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, desde as obras dos primeiros cristãos até 

reflexões sobre os problemas atuais de nossa sociedade. 

Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 reiais mensais)o que tem limitado muitíssimo nossas 

ações que só tem o objetivo de oferecer um serviço de alta qualidade, gratuitamente.  

Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para que possamos atender a você e a outros leitores da 

melhor forma possível, utilize as informações abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, para que possamos lhe enviar uma pequena 

lembrança de agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. Aos domingos rezamos 

missa por todos que colaboram com nossa obra de Evangelização. Se cada um que visita esta página doar 

apenas R$-50,00 por mês já daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam assim... 

Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA CONTINUARMOS O 

TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA AJUDA!  
 

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 
FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

https://www.facebook.com/groups/298318803871674/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/115057472439497/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/?sw_fnr_id=2591180680&fnr_t=0&_=_
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

        

     DIREÇAO ESPIRITUAL  

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  

CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  

TEL (31)34260069 - 34269913  

EMAIL: padrelucas@terra.com.br  

SITE: www.padrelucas.com.br  

SITE: www.pelucas.com.br  

 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158   
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