Os trabalhadores da última hora
Daniela e Leandro Padovani, 31/Maio/2020

Os trabalhadores da última hora
”O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar
trabalhadores para a sua vinha.

– Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os
para a vinha.
– Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa
alguma. – disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles
foram.
– Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo.
– Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais
disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar?
– É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha.
Ao cair da tarde disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e
paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros.

– Aproximando-se então os que só à undécima hora haviam chegado, receberam um denário cada um.

Os trabalhadores da última hora
– Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais;
porém, receberam apenas um denário cada um.
– Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família – dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora
e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor.
Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu
amigo, não te causo dano algum; não convencionaste
comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te
pertence e vai-te; apraz-me a mim dar a este último tanto
quanto a ti. – Não me é então lícito fazer o que quero?
Tens mau olho, porque sou bom?
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão
os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os
escolhidos. S. MATEUS, 20:1 a 16

ESE – Cap. XX – Item 1

A Vinha
“Ninguém poderá pensar numa Terra cheia de beleza e possibilidades,
mas vogando ao léu na imensidade universal.
O Planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas
costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos
da Casa Terrestre se expressam com absoluta harmonia.

Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de
Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí
assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a
experiência, se lhe integram no divino amor.
A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos.
Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao
volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino.

A Vinha
Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias
raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da
razão, corporificados na Crosta da Terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue
um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente.
Onde quer que estejas, recorda que te encontras na Vinha do Cristo.
Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio?
Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o
material conveniente e justo.”

Pão Nosso – F. C. Xavier – Emmanuel

Reencarnação
“... O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar
contas do seu mandato terreno, o Espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida,
mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou, de passagem, o pensamento dos que o
precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos,
trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça
de Deus, não mais murmuram: adoram.

Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se
utilizou falando ao povo, o gérmen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens,
a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no Universo, da solidariedade que
liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. – Henri Heine. (Paris, 1863.)”
“NASCER, MORRER,
RENASCER AINDA
E EVOLUIR SEM PARAR

TAL É A LEI”

ESE – Cap XX – Item 3

Últimos que serão primeiros
“O valor de nossos feitos não está nas proporções vultosas desses feitos. Deus não olha para o volume,
nem para a quantidade, mas para a qualidade. Ele não quer o muito, quer o bom, quer o melhor. É
preferível, pois, o pouco bom, ao muito regular.
Nossas obras devem ser feitas com alegria e singeleza de coração, sem tédio nem cansaço, sem
intenção reservada. A virtude exclui cálculos de qualquer espécie. Todo o bem que fazemos importa no
cumprimento dum dever contraído. "Fazei tudo que puderdes e dizei depois: somos servos inúteis,
fizemos semente o que devíamos" — tal é a palavra do Evangelho.
É um erro exaurirmo-nos numa labuta febril e penosa, com o propósito de nos tornarmos mais
merecedores aos olhos de Deus: "Misericórdia quero e não sacrifícios."
A vida, mesmo considerada sob o aspecto da existência terrena,
é um dom precioso e como tal deve ser vivida. Destruir-lhe o
encanto natural; reduzi-la a uma série de atos forçados;
transformá-la, enfim, num fardo que se arrasta penosamente,
não é virtude, é delito.

Últimos que serão primeiros
A verdadeira virtude é aquela que a si mesma se ignora. Os humildes jamais se julgam seres
privilegiados. "Bem-aventurados os simples de espírito, porque deles é o reino dos Céus" — reza o
Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que fazem o bem e não se lembram de que o fizeram.
A recompensa é sempre grande para os que nela não pensam, e é sempre mesquinha para os que a
têm como móvel de seus atos. “...”
Não convém pedirmos a extensão dos nossos méritos: a Deus pertence
esse mister. Ninguém é bom juiz em causa própria. Trabalhemos com
simplicidade, com alegria: Deus nos dará o que for justo.
Não convém, tão-pouco, correr com o fito de ganhar dianteira, porque
muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão derradeiros.
Eis o que nos ensina Jesus através da Parábola dos trabalhadores da
undécima hora, inserta no Evangelho segundo Mateus, capítulo vinte.”
Nas pegadas do Mestre – Cap. 58

Os trabalhadores da última hora
”O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para
a sua vinha.

– Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha.
“...”
– Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais; porém,
receberam apenas um denário cada um.
– Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família – dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás
tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor.
Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu
amigo, não te causo dano algum; não convencionaste comigo
receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vaite; apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. – Não
me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou
bom?

ESE – Cap. XX – Item 1

Parábola do festim das bodas
“... O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho despachou seus servos a
chamar para as bodas os que tinham sido convidados; estes, porém, recusaram ir.

– O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar; mandei
matar os meus bois e todos os meus cevados; tudo está pronto; vinde às bodas.
– Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio.
– Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes.
– Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes
queimou a cidade. Então, disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado; mas, os que para
ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos
encontrardes.

– Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus; a sala das bodas se
encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa, e, dando com
um homem que não vestia a túnica nupcial – disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O
homem guardou silêncio.
– Então, disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores: aí é que haverá prantos e
ranger de dentes porquanto muitos há chamado, mas poucos escolhidos.”
S. MATEUS, 22:1 a 14.

Parábola do festim das bodas
“Mas não basta a ninguém ser convidado; não basta dizer-se cristão,
nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso,
antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica
nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o espírito.
Ora, a lei toda se contém nestas palavras: Fora da caridade não há
salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão
poucos são os que a guardam e a aplicam proveitosamente! Quão
poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus! Eis por que disse
Jesus: Chamados haverá muitos; poucos, no entanto, serão os
escolhidos.”

ESE – Cap. XVIII – Itens 1 e 2
“Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno,
desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre.”
Nos Domínios da Mediunidade - Francisco C. Xavier - André Luiz – Cap. 16

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!”
“...”
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.)

ESE – Cap. XX

Conclusão
Ser Espírita
“Ser espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a intensidade do
compromisso, caindo e levantando, desconjuntando os joelhos e retificando os passos,
remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do Espírito
imortal. Chamados para esta luta que começa no país da consciência e se exterioriza na
indimensionalidade geográfica, além das fronteiras do lar, do grupo social, da pátria, em direção
ao mundo, lutai para serdes escolhidos. Perseverai para receberdes a eleição de servidores fiéis
que perderam tudo, menos a honra de servir; que padeceram, imolados na cruz invisível da
renúncia, que vos erguerá aos páramos da plenitude.
Jesus, meus filhos – que prossegue crucificado pela ingratidão
de muitos homens –, é livre em nossos corações, caminha
pelos nossos pés, afaga com nossas mãos, fala em nossas
palavras gentis e só vê beleza pelos nossos olhos fulgurantes
como estrelas luminíferas no silêncio da noite.”
Em nome do Amor – D. P. Franco – Bezerra de Menezes
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