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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus. Haveria GRAÇA que não fosse “de graça”, ou seja, que 
necessitasse do cumprimento de algumas condições, ou que exigisse a 
realização de “boas obras”? A resposta, que adiante compartilho com vocês, é 
de autoria do médico e pastor Carlos Alberto. Procurarei, ao máximo, guardar 
fidelidade ao que me foi ensinado.  

  

EU DESISTI DE MERECER 
Pr. Carlos Alberto 
  
O texto base é a conhecida PARÁBOLA DO SENHOR DA VINHA, 

retratada em Mateus 20, dos versículos 1 ao 16. O ideal é que você pudesse 
lê-la, por completo, mas vou tentar resumi-la com minhas próprias palavras. 
Dos lábios de Jesus foi dito que essa parábola é como o “Reino dos céus”. 
Ainda bem cedo, antes do raiar do sol, o proprietário da vinha saiu para 
contratar trabalhadores para a sua vinha. Encontrou trabalhadores e os 
contratou pelo valor de um denário, que correspondia a um dia de trabalho. 
Para uma melhor compreensão, pense numa diarista e o valor que você paga 
por todo o dia trabalhado, suponhamos R$ 100,00 (cem reais).   

  
Mais tarde, este senhor da vinha, por volta da nove da manhã, 

passando por uma praça e vendo trabalhadores desocupados, também os 
contratou para a sua vinha, afirmando-lhes que iria pagar um valor justo. E 
assim, sucessivamente, aconteceu até as dezessete horas (muito perto de 
finalizar o expediente), ou seja, toda vez que ele passava pela praça e via 
trabalhadores desocupados, os contratava para sua vinha.  

 
Quando chegou na hora do pagamento, o senhor da vinha 

chamou, primeiro, os últimos, aqueles que ele contratou às 17h, ou seja, 
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faltando apenas uma hora para terminar o dia de trabalho e os remunerou 
com um denário, digamos que R$ 100,00. Bom, quando assim agiu, os outros 
fizeram festa. Os que foram contratados bem cedo, antes do raiar do sol, 
pegaram suas calculadoras e fizeram as contas: de 6h da manhã às 18h = 1 
denário (R$ 100,00) x 12 horas = 12 denários (R$ 1.200,00). O mesmo 
aconteceu com os que foram contratados as 9h da manhã, pegaram seus Ipads 
e contabilizaram: 9 x 1 denário (R$ 100,00) = 9 denários (R$ 900,00), e assim 
sucessivamente.  

  
Mas a decepção foi geral, pois aquele senhor da vinha pagou 1 

denário para todos, independentemente da hora em que foram contratados. 
Teria sido o senhor da vinha injusto? Eis uma parábola em que nós olhamos 
enviesados, não gostamos dela e a razão é simples: os que trabalharam mais 
mereciam ser melhor remunerados. Esse é o julgamento que fazemos, ou não?  

  
Embora aqueles trabalhadores tenham ficado indignados, aquele 

senhor argumentou que não estava sendo injusto, ou seja, o que havia sido 
ajustado, fora o que foi pago, e como diz o ditado “o que é acertado nem é 
caro nem é barato, o que é acertado é o que é acertado”, mas, cá para nós, 
será que nós concordamos com esse raciocínio? Para o meu e o seu 
entendimento, quem trabalhou o dia todo MERECE ganhar o salário do dia 
inteiro, que trabalhou apenas meio dia, MERECE ganhar o salário de meio dia 
trabalhado. Quem trabalhou só uma hora, MERECE ganhar somente 1/12 de 
um denário (R$ 8,33). Isso é MERECER, mas essa parábola não é sobre 
MERECIMENTO, a ênfase dessa parábola não é o que cada um merece, o mote 
dessa parábola é o que o senhor da vinha quer dar.  

  
O que aquele senhor desejava é que aqueles trabalhadores, no 

final do dia, tivessem dinheiro para comprar mantimentos para sua família. 
Ele não contratou aqueles trabalhadores as 9h da manhã porque estava 
precisando, ele já tinha contratado a mão de obra suficiente de manhã bem 
cedo, logo de madrugada. Ele contratou homens as 9h, as 12h, as 15h e às 
17h, porque havia se compadecido daqueles que estavam sem trabalho, sem 
condições de poder colocar alimento nas suas mesas. Não teriam, se 
permanecessem como estavam, sem trabalho, sem nada para levar para suas 
casas.  

  
Essa parábola é sobre o DONO DA VINHA, não é sobre o MÉRITO 

dos trabalhadores da vinha. E ele senhor afirmou, eu não te faço injustiça, 
porque injustiça é dar a alguém menos que ele merece. Ao dar mais do que 
mereciam, principalmente aqueles últimos contratados, não é 
“superfaturamento” é GRAÇA. Dar porque quer dar a mais é GRAÇA. Dar, sem 
MERECER, é misericórdia, é bondade, é generosidade, é clemência!  

  
A história do povo de Deus é cheia de GRAÇA. Sempre houve 

graça, no modo de Deus se relacionar conosco. Foi pela graça que Deus que 
resolveu criar o homem a Sua imagem e semelhança; dar ao homem 
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características que só existem no próprio Criador, é GRAÇA; plantar o jardim 
do Éden para colocar o homem nele, é GRAÇA; dar ao homem direito de 
comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, é GRAÇA; a humanidade 
não foi destruída por completa no dilúvio, permanecendo Noé e sua família, 
por GRAÇA de Deus; foi GRAÇA quando Deus resolveu chamar a Abraão, de 
uma família idólatra; foi pela GRAÇA de Deus que Isaque foi escolhido, e não 
Ismael; foi por GRAÇA que Ele escolheu Jacó e não Esaú; foi por GRAÇA que 
Deus escolheu uma nação chamada Israel.  

  
Quando Deus escolhe pessoas para formar uma congregação, Ele 

não escolhe pessoas boazinhas, Ele não escolhe pessoas certinhas, Ele escolhe 
cada “cruzeta” que não é bom nem falar, mas elas, embora pecadoras, 
doentes, formam a igreja, e isso se chama GRAÇA.  

  
Naquela sala de emergência, como médico, tinha vezes que 

chegava uma criancinha com o queixo cortado. A mãe desesperada, com uma 
toalha manchada de sangue, julgando que seu filho havia perdido litros dele. 
Eu, utilizando de todos os meus conhecimentos da medicina, dava dois 
pontinhos e pronto, tudo estava solucionado. Mas em um determinado dia 
chegou um cidadão chamado Carlos, ele era “crente” de uma cidade do 
interior da Paraíba. Ele fora atingido com um tiro de espingarda de calibre 12 
no seu abdome, porque fora delator de um crime envolvendo policiais 
militares. Nele foi diferente, tive que fazer inúmeras intervenções, retirei o 
baço, ele perdeu uma grande parte do intestino, tive que fechar várias 
perfurações em vários órgãos. Foi uma grande de cirurgia que durou horas. 
Mas, logo que Carlos ficou bom, ele fugiu pela janela do hospital, com medo 
da polícia saber que ele havia sobrevivido.  

  
Toda a habilidade que eu tinha na medicina eu coloquei a serviço 

de Carlos, da mesma forma que coloquei para aquele garotinho que levou 
apenas 2 pontinhos. Assim somos nós, alguns ao serem alcançados por Deus 
foram curados da mentira, outros da inveja, outros da maledicência, outros 
da ira, outros do rancor, outros de pensamentos impuros, outros de 
prostituição, outros da desonestidade, outros do adultério, e outros de tudo 
isso junto. Mas, lhes digo uma coisa, o médico é o mesmo. O nome dele é 
Jesus Cristo.  

  
O problema é de quem só levou dois pontinhos no queixo e passa 

a olhar para aquele que precisou de uma intervenção cirúrgica de grande 
porte, e acha que é injustiça. Morar no céu ao lado de um assassino? Vai 
morar, sim, ao lado de um assassino! Morar no céu ao lado de um estuprador?  
Vai morar no céu, sim, ao lado de um estuprador! Porque tem assassino e 
estuprador que na 1/10 hora foram alcançados pela GRAÇA, e a graça de 
Deus, meus queridos, é igual para pessoas desiguais. A GRAÇA de Deus perdoa 
os poucos pecados de um beato e os muitos pecados de um bandido. A GRAÇA 
de Deus colocou no mesmo céu Estevão apedrejado e Paulo um dos gerentes 
do apedrejamento.  
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Sabe porque achamos essa parábola injusta, porque todos nós 

nos consideramos trabalhadores que começaram na primeira hora, mas deixa 
eu lhes dizer uma coisa, nós estamos muito mais para trabalhadores da 1/10 
hora. Nós deveríamos decorar essa parábola, deveríamos afixar nas paredes 
da nossa casa, para nos dizer a toda hora: FOI POR CAUSA DA GRAÇA, FOI POR 
CAUSA DA GRAÇA, FOI POR CAUSA DA GRAÇA!  

  
A lei veio através de Moisés, mas a GRAÇA veio através de JESUS 

CRISTO. JESUS é GRAÇA sobre GRAÇA. Quer saber quem é Jesus, Ele é a 
expressão maior da GRAÇA, da MISERICÓRDIA, da GENEROSIDADE, do AMOR DE 
DEUS por pessoas que são diferentes no seu jeito de pecar, mas que estavam 
condenadas ao mesmo inferno, mas que agora podem descansar na promessa 
de um mesmo céu. O que Ele fez na cruz ZEROU A NOSSA CONTA, ele ZEROU A 
CONTA de só quem precisou de dois pontinhos no queixo; ele ZEROU A CONTA 
de quem precisou FAZER UM TRANSPLANTE COMPLETO DE MENTE E CORAÇÃO.  

  
Quer saber quem nós somos? Somos todos trabalhadores que 

chegaram depois de ter começado o expediente. Alguns mais cedo, outros 
mais tarde. Mas todos chegamos, ainda em tempo, de receber pela GRAÇA o 
suficiente, o SUFICIENTE para ZERAR toda nossa dívida de PECADO, para nos 
colocar a todos no mesmo céu.  

  
Saia por aí e diga para “todo o mundo ouvir”, eu desisti de 

MERECER. Resolvi me render a GRAÇA, e essa graça é suficiente para mim e 
para você.  

 
 


