As 3 convocações
Em Lc.14:15 a 24 vemos claramente distintas 3 fases da convocação de Deus aos homens:
• Nos versos 17 a 20 os homens são convidados a provar. Nessa fase eles são
identificados simplesmente como “convidados”.
• No verso 21 os homens são permitidos a participar. Vieram então os cegos, aleijados e
outros em situação semelhante de anormalidade física.
• No verso 23 os homens são forçados a entrar. Neste caso foram trazidos os
“marginalizados dos atalhos”, como indica o texto.
Como se pode observar, o padrão de admissão foi gradativamente baixando após cada fase.
Figuradamente isto expressa a contínua longanimidade de Deus e sua preocupação no
intuito de estender a graça salvadora a todos os homens (Tt.2:11; I Tm.2:4).
Chama a atenção especialmente a declaração do verso 24 que diz que nenhum dos
chamados “convidados” provaria da ceia.
Do ponto de vista espiritual, os convidados são os potencialmente mais aptos. Este grupo
inclui muitos que têm inclinação religiosa. O fato desses não provarem da ceia revela a
criticidade da situação.
Os que chegam no segundo momento, chegam porque estão em situação de miséria e
penúria. Tratam-se dos pobres, aleijados, mancos e cegos, que retratam os pecadores em
geral.
Os que chegam no terceiro momento são forçados a isso, portanto não tem opção.
Os “marginalizados dos atalhos” representam todos aqueles que estavam abandonados nos
caminhos desta vida. São aqueles quem vêm para o Reino de Deus, muitas vezes no meio
do desespero, como última e derradeira solução para suas vidas.
O que prejudica aqueles que são convidados é a possibilidade de escolha, ou seja, a
possibilidade de aceitar hoje e recusar amanhã diante de uma adversidade, ou mesmo
diante de uma condição mais confortável.
Há muitos cristãos que vivem um cristianismo circunstancial. Vão a igreja quando não têm
outra atividade, oram somente quando a situação aperta demasiadamente e professam a fé
somente quando o ambiente é favorável e receptivo.
Por isso os que “entram forçados” ocupam os lugares originalmente privilegiados dos
convidados. Afinal, eles não têm outra opção para suas vidas.
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