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Homens de fé
“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as
pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou
a sua casa sobre a rocha.” – Jesus. (Mateus, 7:24.)

Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à 
conta de expressões máximas do Cristianismo, na galeria dos tipos 
veneráveis da fé; entretanto, isso somente aconteceu quando os 
instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância 
indispensável ao justo testemunho.

.



É interessante verificar que o Mestre destaca, entre
todos os discípulos, aquele que lhe ouve os
ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que
os homens de fé não são aqueles apenas
palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores
igualmente da atenção e da boa-vontade, perante as lições de
Jesus, examinando - lhes o conteúdo espiritual para o trabalho
de aplicação no esforço diário.



Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em
Serviço no campo evangélico seguirão para as
maravilhas interiores da fé.
Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos,
o subido valor dos homens moderados que, registrando os
ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução
de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que
suas edificações individuais se processem longe das bases
cristãs imprescindíveis.



Em todos os serviços, o concurso da palavra é
sagrado e indispensável, mas aprendiz algum
deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu
tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si
mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida,
dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos.

Emmanuel



Prece



Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 3.4.1
Pauta para o estudo do dia 28/10/2020.  ERV - Livro 1 Tema – 3.3 e 3.4
Sugestão de leitura:
1) ERV - Livro 1  Tema – 3.4 a 3.4.12
2)    AK . No Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução.

Para refletir e dialogar:
💡Sócrates  e Platão e os postulados da Terceira revelação.

💡 Correlações com os princípios espíritas?
📚📖 Bom trabalho para todos nós🎯



O exercício da prudência na sua vida, facilita construções 
sobre a rocha ou sobre a areia?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4 cont.

IV– Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do 
Espiritismo

Página 70/76

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



Introdução IV – Sócrates e Platão

Tema – 3.4 a 3.4.2



Nas vésperas da 
maioridade terrestre

“Examinando a maioridade espiritual das
criaturas humanas, enviou-lhe o Cristo, antes de
sua vinda ao mundo, numerosa coorte de Espíritos
sábios e benevolentes, aptos a consolidar, de modo
definitivo, essa maturação do pensamento terrestre.

As cidades populosas do globo enchem-se,
então de homens cultos e generosos, de filósofos e
de artistas, que renovam, para melhor, todas as
tendências da Humanidade.

Grandes mestres do cérebro e do coração
formam escolas numerosas na Grécia, que assumia
a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria
desses pensadores, que eram enviados do Cristo às
coletividades terrestres, trazem, do círculo retraído
e isolado dos templos, os ensinamentos dos grandes
iniciados para as praças públicas, pregando a
Verdade às multidões.”
Emmanuel – A Caminho da Luz.



Nas vésperas da maioridade terrestre
“Assim como a organização do homem físico

exigira as mais amplas experiências da Natureza, antes
de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a
lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a
edificação do homem espiritual, deveria ser precedida
pelas experiências mais vastas no campo social.

É por essa razão que observamos, nos cinco
séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma
aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e
filosóficas dos mais diversos matizes, em todos os
ambientes do mundo.”

Emmanuel – A Caminho da Luz. 



A Grécia
“Ao influxo do coração misericordioso do

Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores
eminentes, no quadro das filosofias e das ciências.

[...]O Salvador contempla das Alturas, essa
época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e
de esperança. O planeta terrestre aproxima-se da sua
maioridade espiritual, quando, então poderia Ele nutrir
o coração humano com sementeira bendita de sua
palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço
de auxiliares valorosos, nas figuras de Ésquilo,
Eurípedes, Heródoto e Tucídides, e por fim a
extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de
realizar o coroamento do esforço decidido de tantos
mensageiros.”

“Mas Atenas, como cérebro do mundo de
então, apesar do seu vasto progresso, não consegue
suportar a lição avançada do grande mensageiro de
Jesus.”

Emmanuel – A Caminho da Luz.

Artista: Rafael

Obra: Escola de Atenas

Ano: 1509 - 1511



A GRÉCIA E A MISSÃO DE SÓCRATES



“O Cristo, antes de sua vinda ao mundo, enviou numerosa coorte
de Espíritos sábios e benevolentes para a maturação do pensamento
terrestre.

A Grécia e a Missão de Sócrates

Cidades populosas enchem-se de homens cultos e generosos, de
filósofos e de artistas, que renovam, para melhor, as tendências da
humanidade.”

ENVIADOS



“Mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas 
na Grécia, que assumiu a direção intelectual do globo inteiro”.

A Grécia e a Missão de Sócrates

MESTRES

PENSADORES
“Tais pensadores, trazem da intimidade dos templos, o

ensinamento dos grandes iniciados para as praças públicas,
pregando a verdade às multidões”.



“(...) a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por 
principais precursores Sócrates e Platão. 

Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Como o Cristo, 
teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e 
colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas; por haver, numa palavra, 

combatido os preconceitos religiosos.” 

Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo



Exercício filosófico é a
proposta para a sequência

dos tópicos a analisar.



Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo

Tema 3.4.1
Tópicos I a VI

Tema 3.4.2
Tópicos VII a XI

Tema.4.3
Tópicos XII a XVI

Tema 4.4
Tópicos  XVII a XXI

Precursores da ideia Cristã:



Trabalhando a metodologia



Os cuidados que antecedem a plantação

O Evangelho Redivivo:
Organização e método



A metodologia: 
Allan Kardec & Emmanuel

Allan Kardec: 

1. Apresentação do tema (tese)

2. Discussão do tema com 
apresentação de oposições 

(antítese), se houver

3. Conclusão (Síntese)

O Evangelho Redivivo:
Organização e método

Emmanuel: 

1. Conhecer

2. Meditar

3. Sentir

4. Viver



Os dois métodos podem ser 
assim compreendidos:

Apresentação do tema (tese)

O Evangelho Redivivo:
Organização e método

Discussão do tema

Conclusão

Conhecer

Meditar

Sentir

Viver



Para o estudo, dois momentos 
devem ser considerados

O Evangelho Redivivo:
Organização e método





Tema - 2.

📚📖🎯

VIVER

Sentir

CONHECER
Conheço através
dos meus sentidos!

VIVERVIVER

Me abro para SENTIR  Jesus
através de cada ação que vivencio
no bom e no bem...
Seja um simples sorriso.



Sócrates e Platão:
Tópicos I a VIII



1) Princípio inteligente e do princípio material;
preexistência da alma; sobrevivência à morte do corpo

2) Princípio das faculdades da alma

3) Princípio da reencarnação

4) Doutrina dos Anjos Guardiães ou Espíritos protetores

5) Após a morte

6) Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da Terra

7) A preocupação constante do filósofo

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão



I. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua

encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às

ideias da verdade, do bem e do belo. Separou-se deles ao

encarnar, e, lembrando-se do seu passado, sente-se mais

ou menos atormentada pelo desejo de a eles voltar.

Participante Colaborador: João Luís

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão



O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

II. (....) ao contemplar a sua própria essência, ela [a alma] se volta

para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo da mesma natureza,

permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível.

Cessam, então, as suas perturbações, pois ela está unida ao que é

imutável, e a esse estado de alma é que chamamos sabedoria.

Participante Colaboradora: Anelise



O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

III. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar

mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos

nossos desejos: a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita mil

obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele.

Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de

mil quimeras e de mil tolices, de maneira que, com ele, é

impossível sermos sábios, ainda que por um instante.

Participante Colaboradora:  Isabel



IV. A alma impura, nesse estado, está entorpecida, e é novamente
arrastada para o mundo visível pelo horror ao que é invisível e imaterial.
Ela vaga, segundo se diz, pelos túmulos e monumentos, perto dos quais
foram vistos algumas vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as
imagens das almas que deixaram o corpo, sem estarem inteiramente
puras e que retêm algo da forma material, o que permite aos nossos olhos
percebê-las.

O Evangelho Segundo o Espiritismo 

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

Participante Colaboradora: Luciane Pedroso 



V. Após a nossa morte, o Gênio (daimónion,
daemoniu) que nos havia sido designado
durante a vida, nos leva para um lugar onde
se reúnem todos os que devem ser conduzidos
para o Hades, para serem julgados. As almas,
depois de terem permanecido no Hades
(inferno pagão) o tempo necessário, são
reconduzidas a esta vida, por numerosos e
longos períodos

O Evangelho Segundo o Espiritismo
IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

Artista: Eugene Delacroix

Obra: Dante e Virgílio atravessando o rio Estige

Ano: 1822

Participante Colaboradora:  Regina 



VI. Os demônios preenchem o espaço que separa o
céu da Terra; são o elo que une o Grande Todo
consigo mesmo. A divindade, jamais entrando
em comunicação direta com o homem, se
comunica por intermédio dos demônios, com os
quais os deuses se relacionam e conversam, seja
durante a vigília ou durante o sono.

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

Participante Colaboradora:  Luciene Rossi Lacerda 



*Tópico II*

VII. A preocupação constante do filósofo é
a de ter o maior cuidado com a alma
em relação à eternidade nem tanto a
esta vida, que é apenas um instante.
Se a alma é imortal, não é mais sábio
viver com vistas à eternidade?

Participante Colaboradora:  Maria de Fátima 
Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



VIII. Se a alma é imaterial, ela deve regressar, após esta
vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial,
assim como o corpo que, ao se decompor, retorna à
matéria. É importante distinguir alma pura,
verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, da
ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos
maculada de impurezas materiais, que a impedem de
elevar-se ao divino, mantendo-a nos lugares de sua
passagem pela Terra.

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismos e o Espiritismo ensinam a mesma coisa

Artista: Tintoretto

Obra: Sócrates

Ano: 1518-1594
Participante Colaboradora:  Maria de Fátima 



Sócrates:
Máximas 



➢ Só sei que nada sei (Εν οίδα ότι ουδέν οίδα),

➢ Quando se pergunta aos homens, e se lhes pergunta bem, respondem
conforme a verdade. .

➢ “Nada é mau por sua vontade .

➢ A maldade é ignorância.

➢ Só é útil o conhecimento que nos faz melhores.

➢ As noções de bem e de mal são inatas na alma humana.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 
22/25/31/32). Edição do Kindle. 



➢O orgulho divide os homens, a humildade os une.

➢ O que se contenta con muito pouco é extraordinariamente 
rico.

➢A verdadeira sabedoria está en reconhecer a própria
ignorância.

➢ Todas as almas humanas são imortais, porém as almas dos 
justos são imortais e divinas.

➢ O que mais se parece com um deus é aquele que não
depende de nada.
González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 33/34). Edição do Kindle. 



➢Um homem desequilibrado não pode inspirar afeto; não é 
sociável e fecha a porta para a amizade

➢Os sacos vazios estão cheios de ar e os tolos de soberba.

➢Só Deus é o verdadeiro sábio.

➢A ciência humana consiste mais em destruir erros que 
descobrir verdades.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 36/37/38/39).. Edição do Kindle. 

➢O maior de todos os mistérios é o  homem.



➢Para desembarcar na ilha da sabedoria há que navegar 
em um oceano de aflições.

➢O supremo grau do saber é contemplar o porquê.

➢Só o conhecimento que vem de dentro é o verdadeiro
conhecimento.

➢Fale para que eu te conheça.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 36/37/38/39).. Edição do Kindle. 





Qual o valor do silêncio para as ponderações de sua alma ? 



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


