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O TRABALHADOR DIVINO
“Ele tem a pá na sua mão; limpará a sua eira e

ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará
a palha com o fogo que nunca se apaga.” 

João Batista (Lucas, 3:17) COLEÇÃO FONTE VIVA, LIVRO PÃO NOSSO; FRANCISCO C. 

XAVIER, EMMANUEL, LIÇÃO 90.



 Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações

primitivas do movimento evangélico, designaram-nO através de

nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias,

o Salvador, o Príncipe da Paz; todos esses títulos são justos e

veneráveis; entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas

evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista.

O Precursor designa-O por trabalhador atento que tem a pá nas

mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na

ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da

justiça e do amor que nunca se apaga.



Interessante notar que João 

não apresenta o Senhor 

empunhando leis, cheio de 

ordenações e pergaminhos, 

nem se refere a Ele, de 

acordo com as velhas 

tradições judaicas, que 

aguardavam o Divino 

Mensageiro num carro de 

glórias magnificentes. 

Refere- se ao trabalhador 

abnegado e otimista.

A pá rústica não descansa 

ao seu lado, mas permanece 

vigilante em suas mãos e em 

seu espírito reina a 

esperança de limpar a terra 

que lhe foi confiada às 

salvadoras diretrizes.



Todos vós que viveis empenhados nos serviços 

terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no 

coração o devotamento à causa do Evangelho do 

Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. 

Desdobremos nossas atividades sob o 

precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, 

abençoando-nos a humilde cooperação, aquele 

trabalhador Divino que limpará a eira do mundo.



CE

PRECE



 A religião, ou melhor, todas as religiões sofrem, mau 
grado seu, a influência do movimento progressivo das 
ideias. Uma necessidade fatal as obriga a se manterem no 
nível do movimento ascensional, sob pena de soçobrarem.
Assim, todas têm sido forçadas, de tempos em tempos, a 
fazer concessões à Ciência, a minimizar o sentido literal de 
certas crenças ante a evidência dos fatos. A que 
repudiasse as descobertas da Ciência e suas consequências, 
do ponto de vista religioso, mais cedo ou mais tarde 
perderia a sua autoridade e o seu crédito e aumentaria o 
número dos incrédulos. Revista Espírita, julho de 1864

Religião e o Progresso



 “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro  Consolador, para que 

fique convosco para sempre; o Espírito de Verdade, que o 

mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós 

o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós”. João 14:16-28

O PENSAMENTO HUMANO VAI EVOLUINDO A PARTIR DO 

DESENVOLVIMENTO DA NOSSA CAPACIDADE  DE OBSERVAÇÃO, 

REFLEXÃO E RACIOCÍNIO.



 É uma Doutrina revelada e continuamente construída, com a

participação de milhões de criaturas, não se limitando ao tempo, espaço

ou indivíduo. Por não repousar sobre uma só cabeça, visto que é

construção coletiva,... ᗒ

 ... o Espiritismo não possui mentores ou formuladores   exclusivos da 

tese espírita, condição que confere à Doutrina uma solidez de crédito 

inigualável.

 ... Se os Espíritos que a revelaram se tivessem manifestado a um só  

homem, nada garantiria a sua origem,..                                                        
R.E.- Abril de 1864



 O que faz a principal autoridade da Doutrina é que 
não há um só de seus princípios que seja produto de 
uma ideia preconcebida ou de uma opinião pessoal; 
todos, sem exceção, são resultado da observação dos 
fatos; RE Jan 1866 - Considerações sobre a prece no Espiritismo

NA SUA VISÃO QUAIS OS ARGUMENTOS QUE 

VALIDAM A  DOUTRINA ESPÍRITA?



A Universalidade 
 É uma Doutrina revelada e continuamente construída, com a 

participação de milhões de criaturas, não se limitando ao 
tempo, espaço ou indivíduo.

 Essa universalidade do ensino dos Espíritos constitui a força 
do Espiritismo. Aí também está a causa de sua propagação tão 
rápida, ao passo que a voz de um só homem, mesmo com o 
auxílio da imprensa, teria levado séculos para chegar a todos 
os ouvidos.

 A universalidade do ensino dos Espíritos se dá na
diversidade de comunicações dos Espíritos, que
transmitiram os ensinamentos da doutrina, ...

 R.E.- Abril de 1864





ÍTEM IX DA CONCLUSÃO – L. DOS ESPÍRITOS
“Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma que de

fundo! Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda
parte e vos hão de unir num pensamento comum: o amor de Deus e a
prática do bem. Quaisquer que se suponham ser o modo de
progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo
final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo.” Se
é certo que, entre os adeptos do Espiritismo, se contam os que
divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não
é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais.



 A autoridade do conhecimento coletivo sempre sobrepujará 

as ideias individuais, ainda que sob os gritos do ego ou a 

pressa dos que preferem definir a verdade a enxergá-

la: ... Quis Deus que a sua lei assentasse em base 

inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça 

frágil de um só.

Teorizar apenas demonstra ....
1-
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Construção coletiva 

 O Espiritismo não seleciona seus destinatários, revela-se 
para todos, independentemente de sua crença, conhecimento 
intelectual, cultura, nacionalidade ou qualquer característica 
individual. 
 Em suas revelações, os Espíritos superiores procedem 
com extrema sabedoria. Eles só abordam as grandes questões 
da doutrina gradativamente, à medida que a inteligência se 
torna apta a compreender verdades de uma ordem mais 
elevada, e que as circunstâncias sejam propícias à emissão de 
uma ideia nova. Eis por que, desde o começo, não 
disseram tudo, e até hoje não o disseram, jamais cedendo à 
impaciência de criaturas muito apressadas que querem colher 
os frutos antes de sua maturação.   RE, abril 1864





 A construção do conhecimento espírita é resultante das 

experiências de todos os Espíritos, seja pelo conjunto de 

comunicações com os seres desligados da matéria física ou pela 

troca de experiências e saberes dos que se dedicam a adentrar 

pelas novas portas do conhecimento superior que lhe são 

abertas. 

 É obra coletiva, dos desencarnados e encarnados sob as 

mãos amorosas de Cristo e dos orientadores espirituais.

 O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual 

cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos 

Espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom-

senso,... deve ser rejeitada.



Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, 

por uma era melhor, mantende aceso no coração o 

devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos 

cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas 

atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai 

à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele 

trabalhador Divino que limpará a eira do mundo.



“Seremos os inimigos à ser combatidos,

Constitui-nos um honra, qualquer sofrimento por amor

ao Ideal da verdade, à construção do mundo novo. Que

nossos mais valiosos recursos sejam colocados à

disposição do Senhor da Vinha que segue à frente.”
Amanhecer de uma Nova Era, Philomeno de Miranda, Divaldo Franco, p.209.


