XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO

Evangelho: Mateus 21,33-42
“A pedra que os pedreiros
rejeitaram, tornou-se a pedra
angular”

Ir. Ângela Soldera, sjbp.

Neste 27º Domingo do Tempo Comum Jesus continua seu ensinamento
através de Parábolas. Hoje, utiliza a imagem da “vinha de Deus” para falar desse
Povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca ao serviço de Deus.
Desse Povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de
misericórdia.
A “parábola da vinha” é uma história de amor. Fala-nos do amor de um Deus
que liberta o seu Povo da escravidão, que o conduz para a liberdade, que
estabelece com ele laços de família, que lhe oferece indicações seguras para
caminhar em direção à justiça, à harmonia, à felicidade, que o protege nos
caminhos da história… É preciso termos consciência de que esta história de amor
não terminou e que o mesmo Deus continua a derramar sobre nós, todos os dias, o
seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Tenho consciência desse fato? Tenho
o coração aberto aos seus dons?
Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da cidade grega de Filipos – e
todos os que fazem parte da “vinha de Deus” – a viverem na alegria e na
serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses os
frutos que Deus espera da sua “vinha”.
No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. Critica fortemente os
líderes judaicos que se apropriaram em benefício próprio da “vinha de Deus” e que
se recusaram sempre a oferecer a Deus os frutos que Lhe eram devidos. Jesus
anuncia que a “vinha” vai ser-lhes retirada e vai ser confiada a trabalhadores que
produzam e que entreguem a Deus os frutos que Ele espera.
O problema fundamental posto por este texto é o da coerência com que
vivemos o nosso compromisso com Deus e com o Reino. Deus não obriga ninguém
a aceitar a sua proposta de salvação e a envolver-se com o Reino; mas uma vez
que aceitamos trabalhar na sua “vinha”, temos de produzir frutos de amor, de
serviço, de doação, de justiça, de paz, de tolerância, de partilha… O nosso Deus

não está disposto a pactuar com situações dúbias, descaracterizadas, amorfas,
incoerentes, mentirosas; mas exige coerência, verdade e compromisso. A parábola
convida-nos, antes de mais, a não nos deixarmos cair em esquemas de comodismo,
de instalação, de facilidade, de “deixa andar”, mas a levarmos a sério o nosso
compromisso com Deus e com o Reino e a darmos frutos consequentes.
A parábola fala de trabalhadores da “vinha” de Deus que rejeitam o “filho” de
forma absoluta e radical. É provável que nenhum de nós, por um ato de vontade
consciente, se coloque numa atitude semelhante e rejeite Jesus. No entanto,
prescindir dos valores de Jesus e deixar que sejam o egoísmo, o comodismo, o
orgulho, a arrogância, o dinheiro, o poder, a fama, a condicionar as nossas opções
é, na mesma, rejeitar Jesus, colocá-Lo à margem da nossa existência. Como é que,
no dia a dia, acolhemos e inserimos na nossa vida os valores de Jesus? As nossas
comunidades cristãs e religiosas são constituídas por homens e mulheres que se
comprometeram com o Reino e que trabalham na “vinha” do Senhor. Deviam,
portanto, produzir frutos bons e testemunhar diante do mundo, em gestos de amor,
de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de partilha, de serviço, a
realidade do Reino que Jesus Cristo veio propor.
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