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INTRODUÇÃO:
Vinha denomina um terreno plantado de videiras. Juntamente com a oliveira e figueira, a videira é usada
no Antigo Testamento para simbolizar a fertilidade da terra (Dt 6.11; Js 24.13). Ao regressar de espiar a
terra de Canaã, um cacho de uvas carregado em uma verga foi trazido, para mostrar ao povo a
maravilha da terra que Deus lhes prometera.
O plantio e cuidado de uma vinha, requeria uma constante e intensa dedicação. Uma das mais detalhadas
descrições do trabalho de uma vinha na Biblia 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. As planícies e vales eram também usados; Hebrom era uma área
particularmente notável pelas suas videiras (Nm 13.22-24). 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.
Uma vez que as uvas saíam nos ramos ou varas, as vinhas eram podadas, a fim de produzir fortaleza para
os galhos e qualidade para o fruto. 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.
Segundo a Lei de Deus dada a Moisés, todo vinhateiro não podia rabiscar completamente sua vinha, ou
colher os bagos caídos por terra; porém eram deixados para servir de sustento para os pobres,
estrangeiros (Lv 19.10), orfãos e viúvas (Dt 24.21). A Bíblia constantemente simboliza a vinha com seu
povo (Sl 80.8-13). Isaías descreve como Deus esperava que Israel produzisse uvas, porém veio a
produzir uvas bravas (Is 5.4). O lamento de Deus se houve: “Que mais se podia fazer à minha vinha, que
eu lhe não tenha feito?” No Novo Testamento Jesus compara a vinha com o Reino de Deus (Mt 20.1-16).
E antes de sua partida, Jesus demonstra ao seus discípulos, a necessidade de estar arraigado nele: “Eu sou
a videira verdadeira e vós as varas... sem mim nada podeis fazer” (Jo 15.5).!
ESBOÇO:
1. Uma vinha – o Reino de Deus: (Mt 11.12) - E, desde os dias de João Batista até agora, se faz
violência ao Reino dos céus, e pela força se apoderam dele.

2. Uma cerca – proteção Divina: (Jo 16.13) - Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos
guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e os
anunciará o que há de vir.
3. Um lagar – a Sã Doutrina: (At 5.28) - Não vos admoestamos nós expressamente que não
ensinásseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina…
4. Uma torre – a igreja: (1 Pe 2.9) - Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz;
5. Uns lavradores – os pregadores: (Is 6.1-6) - Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem
enviarei, e quem há de ir por nós? Então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.

