
QUE FARÁ POIS O SENHOR DA VINHA? (Marcos 12:9)

- A vinha preparada
Antes  de  arrendá-la,  o  pai  de  família  plantou  a  vinha  e  montou  toda  a  estrutura  para  sua  proteção, 

funcionamento e manutenção.
O valado fala da proteção, que cerca a vinha. O lagar é onde o fruto é processado. A torre é a referência da 

vinha,  além  de  dar  ao  vigia  a  capacidade  de  antever  qualquer  perigo,  em  tempo  de  tomar  as  providências 
necessárias.

Valado = a proteção de Deus Pai. O lagar = o sacrifício do Senhor Jesus, a morte feita vida. A torre é o 
conselho e cuidado do Espírito Santo.

Tudo isso foi preparado pelo pai de família e os trabalhadores, a quem a vinha foi arrendada, já encontraram 
tudo pronto. Nós também recebemos esta Obra já preparada, chegamos para a colheita.

- A expectativa do Pai
O que aquele pai de família esperava é que os arrendatários lhe retribuíssem com parte dos frutos. Assim ele 

envia pessoas para a vinha.
Foram enviados pelo pai para receber do fruto colhido, repartindo com os lavradores o resultado do trabalho 

deles.  Deus  Pai  tem enviado  muitas  pessoas  ao  nosso  meio,  para  que  elas  também participem dos  benefícios 
maravilhosos que temos experimentado nesta Obra. Quando os atendemos estamos entregando a parte dos frutos que 
o Pai mandou buscar. É a Ele que agradamos quando assistimos os que chegam. Por isso, ainda que algum desses se 
perca, o nosso trabalho não foi em vão, pois demos ao Senhor: “...quando o fizestes a um destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes.” (Mateus 25:40b)

Deus espera que os visitantes e os novos convertidos se alimentem do que nos tem fortalecido. Que tenham 
experiências com os dons espirituais, com os meios de graça, com a Palavra revelada. Esses são os frutos que temos 
colhido e precisamos repartir isso com os que são mandados a nós pelo Senhor. Não temos que fazer de outro modo. 
Não temos direito de negar-lhes nada do que temos recebido do Senhor, nenhum bem. 

- O mau comportamento dos lavradores
Certamente quando fizeram o contrato com o pai, tudo eram alegria e promessas de fidelidade. Agora o pai 

estava longe e as coisas vão mudando. Gradativamente o coração dos lavradores vai se enchendo de maldade e suas 
ações vão demonstrando sua infidelidade. “Apoderaram-se dele” é o que diz o texto da Palavra. Essa expressão 
denota o entendimento deles de que poderiam fazer o que quisessem com os que o pai enviava.

- Feriram o primeiro – às vezes com uma palavra, com um mau testemunho.
-  Apedrejaram na  cabeça  o  segundo  –  uma  idéia  pervertida,  uma  dúvida  plantada  na  cabeça  do  novo 

convertido.
- Ao terceiro mataram – roubaram-lhe a vida eterna, a bênção que veio buscar.
Muitos outros foram, depois destes, feridos e mortos.
O  texto  diz:  o  mandaram  embora  ferido  e  vazio.  Quem  os  visse  saindo  assim  da  vinha  certamente 

perguntariam: que foi isso? A resposta deles: fui ferido na vinha do pai, não pretendo voltar ali.
Os lavradores tinham esse direito? Nós, que recebemos essa vinha, essa Obra, temos o direito de despedir 

vazios e machucados os que o Pai está enviando a nós? Não, por certo. 
A notícia destes fatos certamente chegaria ao conhecimento do Pai.

- A vinda do filho amado
A questão que se apresenta é: Estarão aqueles lavradores prontos para receber a vinda do filho? Certamente 

não. Se não receberam os outros, não receberiam o filho. Quem não aprende a amar os visitantes, os que ainda não 
tem compromisso com a herança, saberão amar o Filho de Deus? João pergunta: “quem não ama a seu irmão, ao qual 
viu, como pode amar a Deus, a quem não viu?”

- A malignidade deles agora atinge seu auge: a herança será nossa! 
A quem pode interessar o herdeiro morto? Aos que querem usurpar a herança, a vinha. E quanto mais morto, 

melhor. Esse é o pensamento da religião – querem o Filho morto, pois assim podem fazer o que quiserem da vinha. 
Não lhes interessa o Filho vivo, pois aí é Ele quem governa, decide, ensina, conquista e, enfim, colhe os frutos, que 
são dEle, por direito: “lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo.”

- QUE FARÁ POIS O SENHOR DA VINHA?
Virá – O Senhor vem para julgar a terra.
Destruirá os maus lavradores – O juízo do Pai.
Dará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe dêem os frutos (Mateus 21:41)

- É tempo de frutos abundantes. Que estamos fazendo com eles?

Maranata, o Senhor Jesus vem!
Leopoldina/MG, setembro de 2008.


