FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Livro IV – Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus
Módulo IV – A humanidade regenerada
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OBJETIVOS


Esclarecer o significado da expressão
“obreiros do Senhor”, à luz da Doutrina
Espírita.



Explicar por que o espírita é considerado
“trabalhador da última hora”.



Correlacionar a parábola dos
trabalhadores da vinha e a parábola das
bodas com a interpretação espírita de
obreiros do Senhor.
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Obreiros do Senhor


Expressão cunhada pelo Espírito da
Verdade



Refere-se aos trabalhadores da seara de
Jesus



Felizes os que houverem trabalhado no
campo do Senhor, com desinteresse e
sem outro motivo, senão a caridade!
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 20, item 5.
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Obreiros do Senhor
São Espíritos que renascerão, mais
comumente durante o período de
transição do Planeta, para cooperar na
obra de regeneração.
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Mensagem do Espírito de Verdade
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 corajosos, pois é aos que não
recuaram diante de suas tarefas que Ele vai
confiar os postos mais difíceis na grande obra
da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-seão estas palavras: “Os primeiros serão os
últimos e os últimos serão os primeiros
no reino dos céus!”
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 20, item 5.

Mensagem do Espírito de Verdade
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ªA

frase final da mensagem é
semelhante ao último versículo da
Parábola dos Trabalhadores da Vinha.
ªA

parábola traz notável simbolismo
sobre o convite ao trabalho que o
Senhor faz às diferentes categorias de
servidores, ao longo dos tempos.
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Obreiros do Senhor: significado espírita


Também denominado trabalhador da última
hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas
que lhe cabem no mundo, com dedicação,
sacrifício e amor.



As condições essenciais para os trabalhadores
são: a constância, o desinteresse, a boa
vontade e o esforço que fazem no trabalho
que assumiram. Os bons trabalhadores se
distinguem por estes característicos.
SCHUTEL, Cairbar. Parábolas e ensinos de Jesus.

Obreiros do Senhor: significado espírita

As condições desses trabalhadores
encontram-se na mensagem Os obreiros do
Senhor, do Espírito de Verdade:
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Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as
coisas anunciadas para a transformação da
Humanidade. Felizes os que houverem
trabalhado no campo do Senhor, com
desinteresse e sem outro motivo, senão a
caridade! Seus dias de trabalho serão pagos
pelo cêntuplo do que tiverem esperado.

Obreiros do Senhor: significado espírita
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Felizes os que houverem dito a seus irmãos:
“Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os
nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao
chegar, encontre acabada a obra”, pois 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!”

Obreiros do Senhor: significado espírita
Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões,
houverem retardado a hora da colheita, porque a
tempestade virá e eles serão levados no turbilhão.
Clamarão: “Graça! graça!” Mas o Senhor lhes dirá: “Por que
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? Por que
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”.
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Espíritas - trabalhadores da última hora

O Espírito Constantino, em mensagem,
afirma que os espíritas são trabalhadores
da última hora
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Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da
última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: “Comecei o
trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer”. Todos
viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco
mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais; mas há
quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha
sem que nela quisésseis entrar! Eis que chegou o momento de
embolsardes o salário; empregai bem a hora que vos resta e jamais
esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não
passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que
formam para vós a eternidade. (Constantino, Espírito protetor. Bordeaux, 1863.)
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 20, item 2.

Atividade

FEB – EADE – Livro IV – Módulo IV – Roteiro 10 - Os obreiros de Senhor

① Utilizar	
  como	
  texto	
  referência	
  o	
  Roteiro	
  10,	
  Módulo	
  IV,	
  	
  
	
  

Livro	
  IV	
  –	
  Estudo	
  Aprofundado	
  da	
  Doutrina	
  Espírita.	
  	
  
Editora	
  FEB.	
  

② Fazer	
  leitura	
  silenciosa	
  de:	
  
➤
➤

Anexo	
  I	
  -‐	
  Parábola	
  dos	
  Trabalhadores	
  da	
  Vinha.	
  
Anexo	
  II	
  -‐	
  Parábola	
  das	
  Bodas.	
  

	
  
③ Estabelecer	
  correlação	
  das	
  ideias	
  presentes	
  em	
  ambas	
  
as	
  parábolas,	
  com	
  a	
  interpretação	
  espírita	
  de	
  obreiros	
  
do	
  Senhor.	
  

