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     Com Jesus e os profetas, sabemos que a providência divina participa intimamente da história 

humana: dentro do drama humano, que condensa todas as histórias particulares, a história universal 

dos Espíritos que estão sob a égide do Cristo, Deus estabeleceu o tempo para a regeneração, a fim de 

que os Espíritos imperfeitos retomem o caminho reto e o único que leva a Deus e pode fazê-los 

participar da felicidade eterna. Jesus compara esse tempo determinado por Deus com um dia inteiro 

de trabalho, onde a cada hora muitos são chamados a participar do trabalho de redenção.  

     Mas Jesus alerta que há duas maneiras de desperdiçar o tempo de arrependimento e 

transformação. A primeira é a preguiça, a procrastinação, o adiamento incessante do cumprimento do 

dever; a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas não quer suportar o peso do trabalho e da luta, 

fazendo do tempo de superação uma monótona cadência de apatia moral e comodismo. No segundo 

caso, o desejo e a prática do mal prevaleceu por quase todo o tempo, de modo que a noção do dever é 

asfixiada pela intensificação das más inclinações e deformação da natureza moral, a pessoa terá 

então necessidade também de um tempo de instrução para despertar o senso moral obliterado: 

                 “Não tenho trabalho para ti, no momento; esbanjaste o teu tempo; esqueceste o que aprendeste e 

não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, 

virás a mim e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia.” 

     Pela graça divina o Espírito está no tempo e goza de recursos para trabalhar, servir e se 

aperfeiçoar, mas Deus é o senhor do tempo, Ele o domina completamente segundo sua vontade e 

seus desígnios. Deus não concede um tempo indefinido onde a criatura se demora na prática do mal 

ou numa preguiça moral “irresistível.” Por isso virá inevitavelmente o tempo da justiça onde cada 

um receberá mediante as suas obras. Imagine qual será o salário do pecado! 

     Durante todo esse tempo de renovação que é oferecido à humanidade terrena, Deus não deixou de 

instruí-la quanto a necessidade do trabalho e de alertá-la que há um tempo fixo para esse trabalho, 

que o mundo não ficará indefinidamente abrigando os preguiçosos e os maldosos, e que sua justiça 

renovará o mundo.  



     A hora extrema chegou, a última hora desse mundo já se iniciou, assim instruem os Espíritos do 

Senhor. O Espiritismo é o supremo chamado, ainda há tempo para a renovação, e a maioria dos 

espíritas são os trabalhadores da última hora: 

                “Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora(...) mas desde quantos 

séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha sem que tivésseis querido nela entrar! Eis o momento de 

receber o salário; empregai bem essa hora que vos resta e não olvideis jamais que a vossa existência, tão 

longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para 

vós a eternidade.” 

     Entretanto, os trabalhadores da última hora não representam apenas os retardatários e indecisos, 

entre essa multidão de Espíritos tardios estão os “trabalhadores chegados à primeira hora”, estes 

retornam para concluir a obra que iniciaram nos primórdios dos tempos proféticos, são os admiráveis 

Espíritos que participam de redenção da humanidade terrena:  

             “(...) são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos 

através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os Pais da Igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os 

espíritas.” 

     Assim se vê que o Espiritismo está essencialmente relacionado à tradição da cristandade, e que 

ele não nega em absoluto nenhum dogma, e sim revela um sentido condizente com os fatos e as leis 

da realidade espiritual. Os trabalhadores que se apresentam na última hora em virtude do atraso 

voluntário devem constantemente reconhecer a infinita misericórdia de Deus, pois, além de não 

estarem privados do tempo de trabalho que pode lhes garantir a regeneração, ainda gozam dos frutos 

benditos dos trabalhadores da primeira hora, herdando as consequências do milenar esforço de 

revelar e viver a verdade: 

               “(...) Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, 

porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos: Deus abençoa a 

solidariedade.” 

     Portanto, precisamos deixar que essa verdade comova as fibras de nosso coração, qual seja: que 

nossa existência é um momento fugidio diante da eternidade e que, se ainda nos encontramos no 

tempo do arrependimento, logo virá inexoravelmente o tempo da justiça divina - implacável e total.  
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