
Pensamento do dia – 4 de outubro de 2020

“Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes 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 àqueles vinhateiros?». Eles
responderam: «Mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros 
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».” (Mt 21, 33-43)

A graça de Deus é dom gratuito, não nos pertence. Quando nos tornamos donos da razão e 
manipulamos a nossa história e a dos outros ficamos fechados numa espiral de morte e 
tristeza. Escutem com atenção a segunda leitura: “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” (Filipenses 4, 6-9).

Hoje celebramos a memória de S. Francisco de Assis, o homem de Deus que olhava tudo e 
todos como irmãos.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Vem, Senhor, olha do Céu e vê, visita-nos!” (Sl 79, 15)

Para ler:

Isaías 5, 1-7; Salmo 79 (80); Filipenses 4, 6-9; Mateus 21, 33-43.


