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1 "Pois o Reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo 

para contratar trabalhadores para a sua vinha. 

2 Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua 

vinha. 

3 "Por volta das noves hora da manhã, ele saiu e viu outros que estavam 

desocupados na praça, 

4 e lhes disse: ‘Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for 

justo’. 

5 E eles foram. "Saindo outra vez, por volta do meio dia e das três horas da 

tarde e nona, fez a mesma coisa. 

6 Saindo por volta da cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que 

estavam desocupados e lhes perguntou: ‘Por que vocês estiveram aqui 

desocupados o dia todo? ’ 

7 ‘Porque ninguém nos contratou’, responderam eles. "Ele lhes disse: ‘Vão 

vocês também trabalhar na vinha’. 

8 "Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: ‘Chame os 

trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos 

contratados e terminando nos primeiros’. 
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9 "Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, e 

cada um recebeu um denário. 

10 Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam 

receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. 

11 Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, 

12 dizendo-lhe: ‘Estes homens contratados por último trabalharam apenas 

uma hora, e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho 

e o calor do dia’. 

13 "Mas ele respondeu a um deles: ‘Amigo, não estou sendo injusto com 

você. Você não concordou em trabalhar por um denário? 

14 Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o 

mesmo que lhe dei. 

15 Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você 

está com inveja porque sou generoso? ’ 

16 "Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos". 
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19 Ele fez a lua para marcar estações; o sol sabe quando 

deve se pôr. 

20 Trazes trevas, e cai a noite, quando os animais da 

floresta vagueiam. 

21 Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus 

o alimento, 

22 mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se 

em suas tocas. 

23 Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu 

labor até o entardecer. 

24 Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas 

com sabedoria! A terra está cheia de seres que criaste. 
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