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     Nesta hora extrema do mundo, em que ele transita para o nível dos mundos de regeneração, todo 

o tempo que Deus concedeu aos homens para que trabalhassem pela transformação da humanidade 

será avaliado rigorosamente, a fim de que se destaque os verdadeiros obreiros do Senhor. 

     É um momento crucial e difícil, que necessita ainda de dedicado trabalho, mas Jesus lembra aos 

servidores fiéis: “felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e 

sem outro móvel senão a caridade.” 

     Mas os que foram chamados ao serviço da regeneração e se tornaram obstáculos pela manutenção 

dos próprios vícios morais, mesmo que ocupando postos de trabalho significativo, estes só tem a 

“aparência de devotamento” - são os primeiros que se tornam os últimos. Por isso, o Espírito da 

Verdade, declara:  

     “Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis, e marcou com o seu dedo aqueles 

que não tem senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores 

corajosos...” 

     A coragem é uma virtude imprescindível para trabalhar na seara do senhor, pois ela é a fortaleza e 

a constância da alma no bem ante as circunstâncias mais adversas. É preciso uma força moral para 

calar os próprios vícios e não sucumbir ante a oposição do mundo. Os “servidores corajosos” 

colocaram todo o seu coração nos bens celestes e por isso esperam sem medo a justiça divina, que dá 

a cada um segundo as suas obras:  

       “(...) Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da Terra e na satisfação 

do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendestes; não peçais mais: as 

recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da Terra.” 

     Em virtude da infinita bondade de Deus, o trabalhador é digno do seu salário. Nesta mensagem, o 

próprio Espírito da Verdade vem relembrar aos homens que se consagram corajosamente ao bem que 

haverá uma recompensa celestial, que as amarguras desse mundo encontrará o seu fim na abundância 

dos bens celestiais que Deus dispensará aos seus fies obreiros.  
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