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     Quando Jesus se aproxima da figueira e ela não lhe fornece o bem que está destinada a produzir, 

ele a condena à esterilidade, dizendo: “Que ninguém como de ti nenhum fruto.” Mas antes o 

evangelista destaca que ainda não era tempo de figos, de modo que Jesus não poderia encontrar o 

fruto que desejava. O que Jesus então está ensinando com essa parábola? 

     É claro que ele está se referindo ao homem e aos dons de Deus com os quais ele deve propagar o 

bem ao seu redor. Quando é dito que ainda “não era tempo de figos,” isso encerra um ensinamento 

muito importante:  

     Ao contrário dos ciclos naturais, a vida moral do homem deve ser um constante frutificar no bem; 

o homem não deve esperar um hipotético momento propício para fazer o bem; o seu trabalho é de 

todas as horas, o seu esforço deve ser em todos os instantes. A vida moral está entregue aos atos da 

livre vontade do homem e o bem que ele pode fazer só depende de si mesmo, diferente da figueira 

que está inteiramente dependente do ciclo cósmico e de vários outros fatores.  

     Mas com os dons de Deus, o homem ainda pode produzir frutos amargos, sem proveito para si e 

para os outros. O mau uso dos dons de Deus leva fatalmente a esterilidade moral. Com efeito, essas 

pessoas se tornam secas, amargas, incapazes de gerar benefícios por si mesmas. 

     A esterilidade moral é também uma condenação, pois quem, em sã consciência, pode suportar 

com prazer a sua insignificância espiritual? Até que se arrependa profundamente, a pessoa é 

destituída dos dons de Deus e tem que suportar inteiramente sozinha o peso de suas próprias 

imperfeições. Essa também não é a imagem de um estado infernal, onde a graça divina não toca a 

vida da alma?  

     Desse modo, também reconhecemos que, se somos capazes de fazer algum bem, é porque antes a 

ação divina nos reveste de capacidade, nos inspira e nos envolve de mil maneiras. O mérito pessoal 

está no pequeno ato de dizer sim a inspiração, de aplicar com virtude os dons e lutar por sustentar 

essa boa disposição. Mas sem todo um grandioso trabalho divino, não poderíamos nada.  
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