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     Em relação às religiões cosmológicas e pagãs, o cristianismo se distingue também pela 

perspectiva histórica que se abre ante a consciência humana: o homem não é mais apenas uma parte 

do cosmos, onde está inevitavelmente submetido ao seu movimento cíclico, dentro de um mundo 

fechado, que lhe é indiferente e regido por forças antagônicas.  

     No cristianismo, a substância da existência humana é a história: a narrativa da alma em relação 

com Deus, a narrativa do finito em direção ao absoluto. O mundo é o cenário onde ocorre a história 

da alma, mas na consumação dos séculos, no fim da história, a alma transcende a temporalidade da 

existência, é acolhida no seio da eternidade. No cristianismo, a existência humana pode transcender a 

natureza, o cosmos e o tempo, por isso ela é essencialmente uma história, a biografia de uma pessoa. 

     Assim, o homem não se submete a magnitude do cosmos, pois sabe que há um ser que o 

transcende infinitamente, e que é ele que deve ser adorado; sabe também que seu ser participa da 

divindade, que o seu ser está radicado no absolutamente transcendente. Jesus revelou o Deus 

onipotente e a possibilidade da união com ele, mostrou que o homem pode transcender física e 

espiritualmente a natureza: controlou alguns fenômenos da natureza e manipulou a matéria segundo 

a sua vontade. Porém, Jesus também enfatizou que há a providência divina, isto é, que Deus participa 

da história humana – dos indivíduos e da sociedade. 

     O homem está no tempo para viver a sua jornada em direção a Deus; cada um desenvolve a sua 

história particular, o seu drama existencial, mas Deus abarca a totalidade de todas as existências e 

estabelece os seus desígnios no seio da história universal de todos os Espíritos. Sem abolir a 

liberdade individual, Ele fixa o tempo em grandes períodos que marcam o compasso da evolução das 

almas. As grandes revelações divinas marcam esses períodos onde os homens recebem os 

ensinamentos e gozam de um tempo extenso para a meditação, amadurecimento e transformação. Há, 

portanto, ciclos espirituais ascendentes que projetam as almas realizadas em planos superiores 

de existência, diferente do ciclo cósmico que é o movimento circular da ordem ao caos.  

     O fim de um ciclo espiritual é designado como apocalipse, “fim dos tempos” marcados por Deus 

para o arrependimento, conversão e transformação. O Espiritismo, que está essencialmente 

relacionado às raízes proféticas do cristianismo, torna mais claro e aprofunda o problema 

apocalíptico.  



     A importância e a demonstração que o Espiritismo confere a ação da providência divina na 

história humana derruba qualquer acusação de deísmo que ainda tentam lhe imputar. Pois, ele 

enfatiza que o drama terrestre só pode ser profundamente entendido com base na ininterrupta relação 

dialética entre providência divina e história humana, entre os desígnios de Deus e o conjunto das 

escolhas pessoais de cada indivíduo.  

     Assim, no estudo designado “os trabalhadores da última hora”, Kardec analisa como o drama 

terrestre alcançou o seu ápice com o advento do Espiritismo, e como os homens “da última hora” 

podem integrar a sua história particular no imenso processo de regeneração da humanidade terrena, 

alcançando, desse modo, a projeção a condições superiores de existência na vindoura Terra 

transformada e participando livremente da realização dos desígnios de Deus.  

     Com a ação da providência divina não há a abolição da liberdade, na verdade ocorre o extremo 

oposto: quando a pessoa assumi livremente o projeto divino como o sentido de sua existência e o 

motivo de seus maiores esforços, então a sua liberdade é fortalecida e expandida, pois os desígnios 

de Deus coincidem necessariamente com a felicidade que ela almeja e que só pode ser conquistada 

no refinamento espiritual de si mesma. Nos desígnios de Deus residem todo o sentido superior e 

concreto de cada vida humana.  

 

Referência: 

Trabalhadores da última hora, Item 1, Cap. 20. O evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec.    


