“IDE TAMBÉM PARA A MINHA VINHA”
“O Reino dos céu é como um proprietário que sai ao romper do dia para
contratar trabalhadores para a sua vinha, a quem combina pagar um denário
pelo seu trabalho.
A meio da manhã, ele sai novamente e vendo outros trabalhadores que estavam
desocupados na praça, contrata-os também, acordando pagar-lhes o que é
justo.
Por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa.
Pelas cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e
pergunta-lhes:
- Porque estais aqui todo o dia sem trabalhar?
Responderam-lhe:
- Porque ninguém nos contratou.
Ele disse-lhes:
- Ide também trabalhar na minha vinha.
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador:
- Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os
últimos contratados e terminando nos primeiros.
Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, e cada
um recebeu um denário. O mesmo aconteceu com os que foram sendo
contratados ao longo do dia.
Quando vieram os que tinham sido contratados de manhã cedo, receberam
também 1 denário conforme tinha sido ajustado. Começaram então a queixar-se
dizendo:
- Estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o
senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do
dia”.
Ele respondeu:
- Amigo, não estou sendo injusto contigo, pois concordaste em
trabalhar por um denário e foi isso que te paguei. Recebe o que é
teu e parte. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo
que te dei a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu
dinheiro? Ou estás com inveja porque sou generoso?
Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque
muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.”
Mat 20:1

Todos somos convidados a Despertar!
Sou mais exigente com quem passo mais tempo ou com quem só vejo às vezes?

EXTERNATO MARISTA DE LISBOA

BOMDIA
DIAPARA
PARAPAIS
PAIS
BOM

22/setembro/2017

