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VIII. RECONHEÇA E HONRE O DONO DA VINHA 

 

 

Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos 

matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o 

lançaram para fora da vinha. (Marcos 12.7-8) 

 

QUEBRA GELO: Leia o texto de Marcos 12.1-8. Sugiro que você providencie alguns 

cachos de uvas e suco de uva que poderão ornamentar o ambiente do estudo e 

servirão para ilustrar a mensagem de Jesus. Após ler o texto bíblico pergunte aos 

presentes o que as uvas e o suco da uva têm a ver com nossas vidas. Dê 

oportunidade para que alguns opinem e em seguida introduza o estudo. 

 

A planta que produz uvas é chamada de VIDE ou VIDEIRA. E o fruto da vide 

quando espremido produz um suco que se assemelha ao sangue humano. Por isso na 

Bíblia a videira e o vinho são utilizados diversas vezes para nos ensinar. Por exemplo, 

em João 15, Jesus afirma que Ele é a VIDEIRA VERDADEIRA, que Deus Pai é o 

viticultor (a pessoa que cuida de vinhas) e que nós somos ramos ou galhos da videira. 

Em Marcos 12.1-8, Jesus usa a plantação de vides como Parábola para nos transmitir 

uma mensagem poderosa.  

1º. Jesus nos lembra de que Deus é o dono de tudo. Na primeira parte da Parábola 

Jesus conta que o dono plantou a vinha, colocou cerca em redor dela, cavou o lagar (o 

tanque de prensar as uvas) e construiu a torre de vigilância. Quando tudo estava 

pronto, arrendou sua vinha a lavradores e ausentou-se (Mc 12.1). Deus é o dono da 

vinha e os arrendatários somos nós. Ele nos deu a oportunidade de vivermos na Terra, 

mas continua sendo o dono de tudo. 

Em Salmo 24.1-2, somos esclarecidos acerca do proprietário de tudo: Do Senhor é a 

terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem; pois foi ele quem 

fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Por sua imensa bondade, 

Deus deu aos homens a bênção da vida na Terra que Ele criou. Em Gênesis 1.28-31, 

encontramos o Senhor abençoando ao homem e à mulher e dando a estes e a seus 



descendentes o direito de desfrutar de toda a criação. Porém, os seres humanos 

agiram como os lavradores da Parábola contada por Jesus. 

 2º. Jesus revela a rebeldia de muitos que se revoltam contra o Criador. Na 

Parábola contada por Jesus, os lavradores, como arrendatários, deveriam 

proporcionar uma parte dos frutos ao Dono. Recusaram-se e, pior ainda, agiram com 

infidelidade, desonra e violência para com os servos do Dono e para com o Filho 

Amado, a quem mataram! (Mc 12.3-8). Desde o Éden os homens começaram a agir 

desta forma em relação ao Criador. 

Deus deu aos homens a bênção e o direito de desfrutarem da Criação, mas deveriam 

seguir Princípios e submeter-se à autoridade do Dono. Em Gênesis 3.8, temos a 

descrição do dia quando o homem e a mulher se esconderam de Deus em pleno 

Jardim do Éden. A partir daquele dia os descendentes de Adão passaram a reproduzir 

este comportamento rebelde.  

Em Isaías 5.4, Deus usou o profeta para contar uma Parábola muito semelhante à que 

Jesus contou. Israel não reconhecia nem obedecia ao Dono da Vinha. E o Senhor 

Deus pergunta: Que mais se poderia fazer por ela que Eu não lhe tenha feito?  

3º. Hoje é dia de você se converter num lavrador fiel ao Dono da Vinha. Jesus 

contou que o Dono chegou a enviar o Filho Amado e que os rebeldes O mataram. Que 

mais o Senhor poderia fazer além de ter enviado Seu próprio Filho? Em Hebreus 3.12, 

temos um alerta: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração 

perverso e incrédulo, que se afaste do Deus Vivo.  

Deus não quer você se escondendo dEle ou afastado dEle. Ele quer que você viva o 

contrato: Ele é o dono e você serve a Ele com sua vida. Este é a mensagem de Jesus 

para você hoje. 

CONCLUSÃO: Convide as pessoas presentes a orar com você reconhecendo a 

soberania de Deus e o amor do Filho de Deus que morreu por nós. Ajude-os a 

declarar que irão a partir de agora dar a Deus a honra e a adoração que Ele é digno 

de receber.  

 

 


