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Quando o servidor está pronto o serviço aparece... (André Luiz – Nosso Lar) 



Os trabalhadores da última hora – ESE Cap. XX  

OS OBREIROS DO SENHOR
5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos
serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de trabalho 
serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos:
“Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, porquanto o Senhor lhes 
dirá: “Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que 
daí não viesse dano para a obra!” Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a 
tempestade virá e eles serão levados no turbilhão! Clamarão: “Graça! graça!” O Senhor, porém, lhes dirá: “Como implorais graças, 
vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de 
o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da Terra e na satisfação do vosso 
orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir; as recompensas celestes são para os 
que não tenham buscado as recompensas da Terra.”

Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas 
aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que 
ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: “Os 
primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus.” – O Espírito de Verdade. (Paris, 1862.)

Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contacto social é a pedra de toque, a definir-lhes o grau de 
aproveitamento.. 

L. Denis – O Problema do Ser, do Destino e da Dor 
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Perfis de trabalhadores 

Trabalhadores “do mundo” 
 Autoconhecimento
 Inteligência emocional 
 Flexibilidade
 Agilidade 
 Capacitação 
 Comunicação 
 Proatividade 
 Criatividade 
 Equilíbrio 

Trabalhadores do Senhor
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a ti mesmo
 Ser: 

 Caridoso
 Benevolente
 Paciente
 Humilde
 Pratica o Bem sem ostentação 
 Consciente de que é um espirito imortal, 

atualmente em estágio na Terra 
 Disciplinado
 Perseverante 

O papel da Casa Espírita em nossas vidas 
O Caso das senhoras e Chico Xavier 
Divaldo e os Suicídas 
Nossas leituras, hábitos, pensamentos...
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O ANJO, O SANTO E O PECADOR
O Pecador escutava a orientação de um Santo, que vivia, genuflexo, à porta de templo antigo, quando, junto aos dois, um Anjo surgiu na forma de 
homem, travando-se breve conversação entre eles. 

O ANJO – Amigos, Deus seja louvado! 

O SANTO – Louvado seja Deus! 

O PECADOR – Louvado seja! 

O ANJO (Dirigindo-se ao Santo) – Vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. 

O SANTO – Espero o Altíssimo em adoração, dia e noite. 

O ANJO – Em nome d’Ele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. 

O SANTO – Não posso abeirar-me de lugares impuros... 

O PECADOR – Sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, senhor. 

O ANJO – Igualmente, agora, desencarnou infortunado homicida, entre as paredes do cárcere... Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe 
sepulcro? 

O SANTO – Tenho horror aos criminosos... 

O PECADOR – Senhor, disponde de mim. 

O ANJO – Infeliz mulher embriagou–se num bar próximo. Precisamos removê-la, antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. 

O SANTO – Altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas... 

O PECADOR – Dai vossas ordens, senhor! 

O ANJO – Não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se... É imperioso lhe estenda alguém 
braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. 

O SANTO – Não me compete buscar os delinqüentes senão para corrigi-los.

O PECADOR – Determinai, senhor, como devo fazer. 
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O ANJO, O SANTO E O PECADOR
O ANJO – Um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de viúva indefesa... Necessitamos do concurso de 
quem o dissuada de semelhante, propósito aconselhando-o com amor. 

O SANTO – Como descer ao nível de um ladrão? 

O PECADOR – Ensinai-me como devo falar com ele. 

Sem vacilar, o Anjo tomou o braço do Pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o Santo em meditação, chumbado ao solo. 
Enovelaram-se anos e anos na roca do tempo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a 
morte despojara o Santo de seu corpo macerado por cilício e jejum, mas o crente imaculado aí se mantinha em Espírito, na postura de 
reverência. 

Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da Altura, a estender-lhe o coração em brando 
sorriso. 

O Santo reconheceu-o. 

Era o Pecador, nimbado de luz. 

- Que fizeste para adquirir tanta glória? – perguntou-lhe, assombrado. 

O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: 

- Caminhei.

Livro: Contos desta e doutra vida (Irmão X – Francisco C. Xavier) 
L.E. Q.169. É invariável o número das encarnações para todos os Espíritos?

“Não; aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito.”
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Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. 



Obreiros – Livro Pão Nosso (Emmanuel / Chico Xavier)

Cátedra = Disciplina

Livro Boa Nova – Cap. 8 – Bom Animo 

(Bartolomeu e Jesus)

O Lavrador e a Enxada 
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“Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorar-nos, 
colaborando na melhoria dos que nos cercam.”

Muito Obrigado
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