
CAP XX – OS TRABALHADORES DA ÚLTIMA HORA  

 

Itens 1 a 5 – Instruções dos Espíritos: Os últimos serão os primeiros. Missão dos 

espíritas. Os obreiros do Senhor. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 20, Versículos 1 a 16: 

 

“Pois o Reino dos Céus é semelhante ao home, senhor de casa, que saiu ao raiar do 

dia a assalariar trabalhadores para sua vinha. 

 

Depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para sua 

vinha. 

 

E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros, que estavam de pé na praça, 

desocupados, e disse a esses: “Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos 

darei”. 

 

E eles foram. Novamente, saindo por volta da sexta e nona hora, procedeu da 

mesma forma. 

 

Tendo saído por volta da undécima hora, encontrou outros, que estavm de pe´, e diz 

para eles: “Por que ficaste de pé, aqui, o dia inteiro, desocupados?” 

 

Eles lhe dizem: “Porque ninguém nos assalariou”. 

 

Ele lhes diz: “Ide vós também para a vinha”. 

 

Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: “Chama os 

trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros”. 

 

Vindo os da undécima hora, receberam um denário, cada um. 

 

Vindo os primeiros pensaram que receberiam mais; todavia, também eles 

receberam um denário, cada um. 

 

Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: “Estes últimos 

fizeram só uma hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o 

calor ardente”. 

 

Em resposta, disse a um deles: “Companheiro, não estou sendo injusto contigo. 

Não ajustaste comigo um denário? Toma o te e vai-te; quero dar a este último tanto 

quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é 

mau, porque eu sou bom?”. 

Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos.” 

 



Nos Itens 1 a 4, Kardec traz Instruções dos Espíritos sobre “Os últimos serão os 

primeiros”. 

 

A Parábola dos Servidores traz notável simbolismo sobre o convite ao trabalho, que 

Deus faz às diferentes categorias de trabalhadores, ao longo do tempo. 

 

Os bons trabalhadores podem ser identificados de acordo com as seguintes 

características: 

 

-Constância no trabalho 

-Desinteresse 

-Boa vontade e esforço na realização do trabalho que assumiram.  

 

Observemos o primeiro trecho da Parábola: 

 

“O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim 

de assalariar trabalhadores para a sua vinha.” 

 

Aqui temos várias expressões que merecem destaque para melhor compreendermos a 

lição. 

 

REINO DOS CÉUS: Significa o estado de plenitude espiritual, onde existe paz e 

felicidade interiores e que será alcançado pelo Espírito por meio do conhecimento e 

da sua transformação moral. 

 

PAI DE FAMÍLIA: Representa Deus. 

 

MADRUGADA: Representa o início da vida humana quando o Espírito era simples 

e ignorante. Desde esse momento, Deus está presente e chama a criatura para o 

trabalho. 

 

SALÁRIO: É a felicidade. 

 

OS TRABALHADORES: Levando em conta que a vinha é o Planeta Terra, os 

trabalhadores são todos os Espíritos que aqui se encontram. 

 

A VINHA: Pode ser entendida como a Terra que é o nosso lugar de trabalho nesse 

momento da nossa escalada evolutiva. 

E também podemos entender a vinha como o Universo, tendo em vista o que Jesus 

disse: “existem muitas moradas na casa de meu Pai”. 

 

Então, o trabalho espiritual não acaba nunca e até os Espíritos que chegaram ao grau 

de perfeição ainda continuam trabalhando. 

 

TRABALHO NA VINHA: É o trabalho no Bem. 

 



O sentido geral do ensinamento traz um aparente conflito de ideia de um Deus que 

remunera desigualmente seus trabalhadores, ou seja, paga o mesmo valor para 

trabalhos variados. 

 

Analisando mais profundamente, o pai de família pagou aos trabalhadores da 

primeira hora exatamente o valor combinado e não os prejudicou, como ele mesmo 

lembrou. 

 

Quanto aos demais trabalhadores, a Parábola nada diz com relação ao acerto de 

salário, sugerindo que eles aceitaram a oferta de trabalho sem pré-condições. Assim, 

quando analisamos cada grupo em separado, vemos que o Senhor nada fez de errado. 

 

O pagamento que os trabalhadores recebem é o mesmo para todos os obreiros, 

independentemente do número de horas que tenham trabalhado. 

 

Cada hora de labor pode ser interpretada como uma encarnação ou período de 

aprendizado. Há Espíritos que consomem muitas encarnações para se tornarem 

criaturas melhores, outros realizam o mesmo processo em poucas existências 

corporais. Mas o pagamento é o mesmo: Todos chegarão à felicidade!!! 

 

A mensagem trazida com essa Parábola é a importância do nosso engajamento nas 

atividades da vinha universal. O trabalho traz para nós o salário da felicidade que é a 

nossa transformação moral. 

 

A diversidade dos grupos de trabalhadores indica a diversidade dos seres criados e 

das tarefas a serem desempenhadas em cada estágio da evolução. 

 

Deus reconhece esta diversidade, convocando cada um a seu tempo para as tarefas 

adequadas do momento. E, contanto haja disposição para o trabalho, todos recebem o 

fruto de seus labores por mais modestos que sejam. 

 

O trabalhador, portanto, recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi 

destinado, ou seja, selecionado em função da experiência que possui. 

 

Deus não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais, 

da permanência do trabalhador até o fim. 

 

Os que trabalharam na vinha, desde a manhã até à noite não mereceram maior salário 

que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Por isso, temos 

que evitar a preguiça e a indiferença e também a ansiedade e a precipitação.  

 

Outra virtude verdadeiramente evocada pela Parábola é o desinteresse. Conforme já 

notamos, os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convocados 

depois do início do dia aceitaram a oferta de trabalho sem perguntar quanto 

ganhariam. 

 



Do mesmo modo, precisa ser o nosso comportamento. Nosso objetivo principal 

precisa ser: fazer o bem pelo bem tão logo a ocasião apareça, e não por interesse em 

recompensas materiais ou de reconhecimento pessoal. 

 

Itens 4 e 5 - A Missão dos Espíritas. Os obreiros do Senhor 

 

Segundo Kardec, a Doutrina Espírita, como movimento renovador, tem um papel 

muito importante no seio da Humanidade, porque: 

 

- Mostra ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior, mostrando que 

somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. 

- Preenche o vazio que a incredulidade gera nas ideias e nas crenças, porque nos 

estimula ao estudo e nos traz o conhecimento das leis divinas. 

 

Assim podemos nos perguntar: “Qual o objetivo do espírita perante si mesmo?” 

 

A transformação moral e o emprego constante do esforço para domar suas más 

inclinações. 

  

Para sermos verdadeiros espíritas, temos que exercer vigilância cuidadosa e 

permanente sobre nós mesmos, isto é, velar sobre os arrebatamentos de nossos 

corações, a fim de caminharmos de acordo com a Lei de Justiça, Amor e Caridade. 

 

Precisamos vivenciar a doutrina para poder, com nosso exemplo, exercer influência 

sobre a Humanidade no sentido de sua renovação e não de sua dominação. 

 

“E qual é o objetivo do espírita perante a Doutrina?” 
 

Zelar pela prevalência dos princípios básicos da Doutrina dos Espíritos. E para tal é 

imprescindível estudá-la para conhecê-la bem. 

 

O Espiritismo “não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução.” 

 

Para finalizar, temos trechos da mensagem de Emmanuel, intitulada “Razões para 

trabalhar mais”, publicada na edição do Reformador de maio de 1968: 

 

“Não fôssemos Espíritos ainda fracos e imperfeitos e não teríamos necessidade de 

provas e lutas diversas para a aquisição de fortaleza e burilamento. 

 

(...) 

 

Se já soubéssemos agir com a generosidade dos Espíritos benevolentes e sábios que 

nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo lições e recapitulando 

experiências, na condição de criaturas falíveis. 



 

(...) 

 

Ninguém alegue, assim, embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão 

para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir, de vez que, em argumento 

de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a 

permanência no Planeta Terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos 

atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação e se 

não nos considerasse capazes de cooperar com o Seu Infinito Amor, na edificação 

do mundo melhor.” 
 

 

 


