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INTRODUÇÃO:
Jesus usa da analogia para mostrar a verdade do Reino de Deus: “Toda vara em mim, que não dá fruto, a
tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.” (Jo 15.2) As varas podadas não serviam para
mais nada, a não ser para serem queimadas (Jo 15.6). A colheita da uva era feita entre os meses de
Agosto e Setembro. A possessão de uma videira era tão importante, que o homem que a plantasse, era
exento do serviço militar em tempo de guerra (Dt 20.6). As uvas eram comidas frescas (Jr 31.29) ou
secas, em forma de passas (1Sm 25.18). Mas a grande parte da vinha era usada para a fabricação do sumo
ou do vinho fermentado. Esta é a mais perfeita figura do Reino de Deus!
ESBOÇO:
1. AS TRÊS FASES DA SEMEADURA
a. Durante o ministério de Israel: Mt 24.14; Ap 7.14
b. Durante o ministério de Cristo: Mt 4.23; Mc 1.14
c. Durante o ministério da Igreja: 1 Co 9.16; At 28.30,31
2. OS TRÊS ASPECTOS DA PARÁBOLA
a. O campo – os corações dos homens: Mt 13.19
b. A semente – as mensagens: Lc 8.11; 2 Ts 2.10,11
c. O semeador – os filhos dos reinos: Mt 13.37-39
3. A DIFERENÇA ENTRE OS QUE VÃO E OS QUE FICAM
a. Possuindo a verdadeira piedade – a vida: Tt 1.1; 2 Tm 3.5
b. Professando a verdadeira fé – a crença: 1 Pe 1.21; Jd 1.3
c. Vivendo a verdadeira esperança – o objetivo: Fp 3.20,21
CONCLUSÃO:
O plantio e cuidado de uma vinha, requeria uma constante e intensa dedicação. Uma das mais detalhadas
descrições do trabalho de uma vinha na Bíblia Sagrada se encontra em Isaias 5.1-6. As videiras eram
frequentemente plantadas em declives, principalmente porque o terreno era pouco favorável para
outros tipos de cultivos. Muros de pedra (paredes) ou sebes eram edificados para proteger a vinha de
animais e ladrões (Ct 2.15; Jr 49.9). Algumas vezes, torres de vigia também eram construídas para uma
maior proteção do campo (Mt 21.33). Sem dúvida, o lagar ou prensa fazia parte inevitável de uma vinha
(Mc 12.1). Durante o tempo da vindima, o dono ou lavradores arrendados, levantavam uma tenda junto
da vinha, para controle da safra. Assim é o Reino de Deus, o Reino dos Justos!

