
– Mt 21,28-32 



     Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao 
primeiro, disse: 'Filho, vá trabalhar hoje na vinha'. 
    "E este respondeu: 'Não quero!' Mas depois mudou 
de ideia e foi."O pai chegou ao outro filho e disse a 
mesma coisa. Ele respondeu: 'Sim, senhor!' Mas não 
foi. 
    "Qual dos dois fez a vontade do pai?" "O primeiro", 
responderam eles. Jesus lhes disse: "Digo a verdade: Os 
publicanos e as prostitutas estão entrando antes de 
vocês no Reino de Deus. 
    Porque João Batista veio para mostrar o caminho da 
justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as 
prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, 
vocês não se arrependeram nem creram nele. (Mt 21,28-32) 



Jesus estava no  
Templo ensinando  
o Povo. Chegaram o 
Sumo-Sacerdote e 
alguns senadores  
para escutá-Lo,  
que lhe fizeram   
algumas perguntas 
para provocá-Lo. 
 

Continuando a ensinar, Jesus conta esta pequena 
Parábola dos dois filhos. 

E o povo continuou a ouvi-Lo 
 





No fundo, a parábola retoma um tema muito claro no Sermão da 
Montanha: “Nem todo aquele que me disser: Senhor, Senhor! 

entrará no Reino de Deus, mas aquele que cumprir a vontade de 

meu Pai do céu” (Mt 7, 21).   
 



A Parábola apresenta dois 
grupos que são opostos. 
Faz isso de propósito. 
 
- De um lado temos a elite 
do sistema religioso 
judaico, que se 
considerava justa e sem 
qualquer necessidade de 
arrependimento;  
 
- do outro lado, os 
pecadores públicos, bem 
conscientes da 
necessidade de conversão  



Os dois filhos  podem 
representar diversos 
personagens: 
-    O povo de Israel que disse 

“sim” a Javé e muitas vezes   
não cumpriu a palavra; 

-    O povo daquele momento, 
que ouviu a pregação do 
Batista e agora de Jesus 

    e não acredita; 
-    O outro filho, o que diz 

“não” e se arrepende, pode 
ser qualquer um que ouviu o 
Batista e se converteu. 
 



Jesus aponta publicanos e prostitutas, que são os pecadores 
segundo o judaísmo da época. 

É um termo forte, mas ele fala com os grandes que se achavam  
os melhores, os maiores, justos. 

Mas Jesus, diz que um pecador quando se arrepende, chega 
primeiro no Reino do Pai. 



este texto nos desafia para 
que façamos um  

exame de consciência.  
Quantas vezes rotulamos 
pessoas e grupos como 

pecadores, injustos, 
desprezíveis, a partir das 
aparências e dos nossos 

preconceitos, enquanto nos 
contentamos com uma 

prática externa de religião 
sem consequências práticas 

para a sociedade, assim 
como faziam os chefes dos 

sacerdotes e anciãos do 
tempo de Jesus.  

Por outro lado, 



Mateus insiste que é “pelos frutos que se conhece a árvore”. 
Jesus, desmascara a religião dominante em Israel, que escondia 

atrás de rituais e pequenas leis,  
a marginalização do povo, do pobre, dos doentes. 

Essa religião   
concedia  privilégios  

a um pequeno  
grupo que julgava os 

outros como  
bem entendesse.  

 
Uma religião que não  

se importava muito  
com a justiça, a partilha  

e a solidariedade.  

Alegria 
Amor 

Solidariedade 

compreensão 

Paciência 



O que mais podemos esperar? Deus é misericórdia, compaixão. 

Por que demorar tanto para nos atirarmos nos seus braços e reconhecer que 

somos pecadores, que erramos, que temos limites? 

Quem mais poderia nos compreender tão profundamente? 



Rezamos: 

 
Enquanto eu abafava a voz da minha consciência, 
uma aflição me consumia por dentro,  
e me fazia gemer o dia inteiro. 
Tua mão, Senhor, pesava sobre mim, 
e eu me sentia sem ânimo nenhum, 
como nos dias de mormaço quente do verão. 
 
E então resolvi: - Vou reconhecer minha 
Infidelidade diante do Senhor. 
E Tu, Senhor, me perdoaste. 
 
Por isso quem for seu amigo, 
nos dias de aflição pode contar com sua graça. 
Que eu tenha forças para sempre estar a Teu lado. 
A alegria de Tua salvação me envolve inteiramente. 
      Inspirado no Sl 31 



1 – Como é o nosso SIM?  E o nosso Não? 
 
 
2 – Como é nosso falar?   e o nosso agir? 
 
 
3 – Tenho hábito de rotular as pessoas? 
 
 
4 – A nossa religião ajuda a prática do amor,  
 da caridade, da justiça? 




