“ «Jesus propôs outra parábola: O reino dos céus é semelhante a
um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas
enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou
joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu
e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos
do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa
semente no teu campo? pois donde vem o joio?
Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos
continuaram: Queres, então, que vamos arrancá-lo? Não,
respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio,
arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai
crescer ambos juntos até a ceifa; e no tempo da ceifa direi
aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes
para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro.»
(Mateus 13:24-30)

A palavra traduzida como "joio“ é zizania do grego.
Acredita-se que esta palavra signifique joio, que se parece
muito com trigo em seus estágios iniciais de crescimento.

É bastante difícil
separar o joio do
trigo, pois são muito
parecidos. Na
colheita, corre-se o
risco de arrancar o
trigo junto com o
joio. Então é melhor
deixar que cresçam
juntos e quando o
trigo estiver pronto
para ser colhido,
colhem-se os dois e
depois se separa.

Na Lei
Leiromano,
Romana a semeadura do joio, no meio do trigo de um
inimigo era proibida, querendo dizer que
a parábola é verdadeira.
Muitos agricultores da época, para prejudicar, vingar um inimigo,
clandestinamente jogavam na plantação de trigo do outro, semente de
joio, assim impedia o trigo ter a força suficiente para crescer.
A erva daninha, chamada
de joio, é uma
graminha que cresce
anualmente e é muito
comum nos países do
Mediterrâneo Oriental.
Ela é uma erva venenosa,
seus grãos possuem
toxina. Por isso era
proíbido por lei
de agir assim. Se fosse
pego, o malvado, era
preso e julgado

O joio foi identificado como elemento ruim que impede o
Reino de crescer, e, por isso, no fim dos tempos, será
arrancado e queimado. O trigo seria o bem, o próprio Reino
de Deus. Em outras palavras: o mal deve crescer junto com
o bem, o Reino, representado pelo trigo.
Haverá sempre aqueles que são justos e bons, mas
também os maus que praticaram a injustiça. Tanto uns
como outros serão julgados.

Somente Deus poderá julgar os bons e os maus. Só Ele
conhece o íntimo de cada pessoa. Quem somos nós para
julgar alguém? Quem pode atirar a primeira pedra para
acusar o outro de mau?
E...não vamos esquecer: as aparências enganam.

Na Igreja,
nas comunidades,
nos grupos,na sociedade
crescemos juntos:
bons e maus.

Porém, dentro de nós,
também, há o que é bom
e o que é mau. Sabemos
e sentimos que somos
pecadores e sentimos
também, que muitas vezes
praticamos o bem,
que somos bons.
Isso é uma verdade.

Nós também

Muitos autores refletem que
o bem e o mal, precisam
estar juntos para que
possamos crescer. Há
uma troca entre as duas
realidades que permite
às pessoas se analisarem
e aprenderem com o mal.

O mal

O Bem
O Mal

O Bem

Dentro do
Portanto o mal, muitas
coração
vezes pode ser um bem.
há os dois !
Com a volta para dentro
de nós mesmos, com o remorso, com os questionamentos
sobre os “nossos atos maus”, tomamos decisões de
melhorar, de cortar certos hábitos, de mudar o rumo da vida.
E isso é muito louvável. Amadurecemos.

Ninguém pode impedir a erva daninha de se espalhar..
Assim aconteceu, mais tarde, com o Império Romano, ele
(mau) teve que aceitar o Cristianismo(o bem)
como religião.
O reino é como um fazendeiro próspero que possui uma rica
plantação de trigo e não pode impedir que cresça o joio
jogado na sua plantação pelo inimigo. Por fim, o reino é
como o “sem terra” que não pode se livrar do grande
fazendeiro que tirou as suas terras. O Reino está na
sociedade e dentro de cada um de nós.

Se o Senhor não tivesse estado conosco,
quando os homens se levantaram contra nós...
Que o diga o povo de Deus!
Se, então, o Senhor não nos tivesse defendido,
eles, num acesso de raiva, nos teria aniquilado.
Teríamos sido arrastados como por uma
correnteza
submersos e afogados
como num mar revolto.
Nosso auxilio está no
Nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Salmo 123

1 – O que você achou desta parábola?
2 – Você tem costume de se rever, examinar
a consciência?
3 – Já experimentou o Sacramento da
Penitência alguma vez?
4 - Como podemos estar vigilantes e nos
defender do mal?
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