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     A última hora é anunciada pelos Espíritos superiores, ela significa o fim do “mundo velho.” 

Sabemos que a Terra é classificada como mundo de provas e expiações e o seu fim indica que ela irá 

avançar na escala dos mundos, passando para a categoria dos mundos de regeneração. O fim do 

mundo é de caráter totalmente moral e consiste na aniquilação da “soma das iniquidades terrestres.”  

     Ante essa hora extrema, os espíritas tem uma missão específica, que é bem designada pelos 

Espíritos superiores, qual seja: “ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos 

Espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões, e suportado suas provas terrestres.” 

Reencarnação e elevação dos Espíritos, ou seja, condições concretas para a realização da 

perfectibilidade do ser no tempo. Toda a criação está em consonância com a marcha ascendente do 

ser subsidiada pela reencarnação. Assim, os Espíritos que já se elevaram o suficiente ao ponto de não 

mais necessitarem habitar um mundo de provas e expiações se tornam eles mesmos o impulso 

ascendente do planeta Terra, quando começarem a reencarnar em massa, e os Espíritos retardatários 

serem impedidos de aqui retornar.  

     Se a reencarnação está a serviço da perfectibilidade total do ser, então ela precisa ser pregada 

juntamente com a exortação da vida moral, pois o Espírito reencarna para adquirir virtudes e 

sabedoria. Por isso o Espírito Erasto orienta os espíritas a exortar o cultivo das virtudes e a não se 

inquietar perante a indiferença quase que total das pessoas:  

                “(...) Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as 

chama sem cessar à abnegação; pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a 

mansuetude aos tiranos domésticos como aos déspotas: palavras perdidas, eu o sei; mas que importa! É 

preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá se 

não sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai!” 

     A metáfora do cultivo em um solo árido e infértil é bastante representativa, pois este solo 

empobrecido e difícil de ser cultivado é a marca patente da condição dos Espíritos imperfeitos, 

categoria essa em que todos nós estamos. Com efeito, somente a elevação moral abrirá as portas do 

mundo de regeneração, e, com o dogma da reencarnação, temos a certeza da possibilidade da vitória, 

da melhoria significativa de nosso ser no tempo, mediante, claro, o trabalho despendido para tanto.  



     Assim, o objetivo central da propagação da lei da reencarnação é enfatizar a possibilidade efetiva 

da perfectibilidade humana em seu mais alto grau, que as virtudes podem constituir maximamente o 

caráter humano – mas este trabalho deve ser começado com lealdade e constância exatamente no 

agora existencial, pois Deus é o senhor do tempo e Ele logo iniciará o tempo da justiça, onde cada 

um receberá conforme suas obras.  

     O Espírita profundamente convicto deve entender que ele é o trabalhador da última hora, que o 

tempo do arrependimento e da reparação neste mundo está se findando e a Terra não mais abrigará 

em sua totalidade os Espíritos imperfeitos; mas também deve entender que Deus quer que toda a 

humanidade terrena se arrependa e pratique boas obras, a fim de conquistar o merecimento para 

participar do mundo regenerado. Por isso o espírita deve propagar a doutrina da elevação das almas 

através das reencarnações devotadas ao bem e jamais se perturbar com a indiferença e a dureza dos 

corações que encontrar pelo caminho.  

                   “A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas, ainda mais pesadas que as maiores 

montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza, no coração humano. Parti, pois, 

cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniqüidades que as gerações futuras não devem 

conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente 

conheceis os períodos anteriores à civilização pagã.” 

         Porém, o espírita jamais deve esquecer que ele também precisa vencer as suas própria 

iniquidades e misérias morais. O trabalho que Deus lhe oferece na seara espírita é uma bendita 

oportunidade para regenerar a si mesmo.  

                      “Ide, e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou; mas meditai que entre os 

chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram; olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade.” 
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