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Meus queridos amigos, bom dia. Um magnífico sábado e um final 

de semana de descanso e paz para você e todos os seus. Como de praxe, 
seguimos transcrevendo o livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, edição de 
1950, da editora Panorama. Disponibilizamos a última parte do 53ª Capítulo, 
intitulado “A vinha do Senhor”, narrando os trabalhadores da vinha. Sigamos 
ao escrito: 

 

A VINHA DO SENHOR – Parte 3 
 
Jesus respondeu, dizendo: 
 
- Ouvi, todos vós, este pequeno conto: 
 
“Ao romper da madrugada, um homem, pai de família, saiu a 

assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando o salário de um 
dinheiro por dia, mandou os contratados para a sua lavoura. 

 
Por volta da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na 

praça. E disse-lhes: 
 
- Ide vós também para a vinha e vos pagarei o que for justo. 
 
Os homens foram. Mas, saindo outra vez o lavrador, já perto da 

hora sexta, viu outros desocupados e o mesmo que dissera aos anteriores lhes 
disse: a estes, como haviam feito aqueles, foram para o trabalho. 

 
À hora nona, saiu de novo o proprietário, encontrou outros 

obreiros disponíveis, dirigiu-lhes as mesmas palavras, e eles partiram para a 
vinha. 

 
Aproxima-se, afinal a hora undécima. O fazendeiro sai e 

deparam-se-lhe muitos homens entregues à ociosidade. 
 
- Por que estais vadiando todo o dia? Perguntou-lhes. 
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Os ociosos responderam: 
 
- Ninguém nos assalariou. 
 
- Ide vós também para o meu vinhedo! Ordena o agricultor. 

Pagar-vos-ei o que for justo. 
 
Chegou a noite. O senhor da vinha disse ao mordomo: 
 
- Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos 

derradeiros até os primeiros. 
 
E, vindo os que tinham ido na hora undécima, receberam um 

dinheiro cada um. 
 
À medida que vinham os que principiaram o serviço nas horas 

sucessivamente anteriores, cuidavam que haviam de receber mais; porém do 
mesmo modo recebiam um dinheiro cada um. 

 
Descontentes, puseram-se a murmurar contra o pai de família, e 

reclamaram dizendo: 
 
- Estes derradeiros trabalharam só uma hora e tu os igualaste 

conosco, que suportamos a fadiga e o mormaço do dia. 
 
O dono da vinha respondeu ao que pelos outros representara: 
 
- Amigo, não te faço agravo; não ajustaste comigo um dinheiro? 
 
Toma, então, o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último 

tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é 
mau o teu olho porque sou bom?” 

 
Acabando de narrar, Jesus voltou-se para os três mais antigos e 

para os três mais novos discípulos e disse-lhes: 
 
- Os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, 

porque muitos são chamados e poucos escolhidos... 
 
Dizendo isso, o olhar de Jesus pousou em distâncias longínquas. 
 
Talvez em outros povos, além dos mares, além das florestas, 

além de Israel. Os “derradeiros” espalhavam-se por toda a superfície da terra, 
pelos recessos do Mundo Antigo, e muito além, nas misteriosas terras 
desconhecidas, emergindo de oceanos ignotos. 
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Pelos séculos futuros, ecoavam os passos de todos os 
trabalhadores da “hora undécima”, da hora extrema, em que o dia mergulha 
nos abismos da noite. 

 
Os velhos e os novos discípulos abraçaram-se comovidamente. 
 
Ao despontar da aurora, Jesus, Pedro e os irmãos Boanerges 

desceram a ladeira, ganharam a estrada e desapareceram dos lados do 
oriente, por detrás da colina, onde as palmeiras se estampavam num céu 
escarlate. 


