


Facilitadoras: Elzi Nascimento
Elzita Melo Quinta17





Reflexão



Pão
Nosso*
Cap 14 

FCX/Emmanuel - FEB Editora

*Medalha de bronze na premiação americana (2015) 
chamada “Ilumination Book Awards”, na Flórida. 



.

Páginas
“Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura,
depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia
e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.” – (Tiago, 3:17.)

Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-
lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a
que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no
mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida
espiritual.



Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem
analisar-lhe-á as linhas, para ajuizar da pureza
do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas
Expressões foram nascidas de fontes superiores,
aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da
afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons
frutos, enfim.



Mas, se a página reflete os venenos sutis da
parcialidade humana, semelhante mensagem do
pensamento não procede das esferas mais
nobres da vida. Ainda que se origine da ação
dos Espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha
que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é,
apenas, reflexo de condições inferiores.



Examina, pois, as páginas de teu contacto com o
pensamento alheio, diariamente, e faze companhia
àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se
te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam
melhor.

Emmanuel



Prece



Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 3.4.2 a 3.4.3
Pauta para o estudo do dia 25/11/2020.  ERV - Livro 1 Tema – 3.3 e 3.4.4
Sugestão de leitura:
1) ERV - Livro 1  Tema – 3.4.2 a 3.4.3
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🎯



Quais os critérios que você usa para discernir as páginas
que edificam e consolam?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4 cont.

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

Página 81/92

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



Introdução IV – Sócrates e Platão

Tema – 3.4.2 a 3.4.4



A GRÉCIA E A MISSÃO DE SÓCRATES



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.3.4.3
Tópicos XII a XVI

Tema 3.4.4
Tópicos  XVII a XXI

Precursores da ideia Cristã:



Os cuidados que antecedem a plantação

O Evangelho Redivivo:
Organização e método



Sócrates e Platão:
Tópicos II/VI a XV



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



8) Se a alma é imaterial passará a uma dimensão imaterial;

9) Se a morte fosse a dissolução;

10) O corpo conserva impressos os vestígios;

11) Ou a morte é destruição ou passagem;

12) Nunca deve retribuir;

13) É pelos frutos;

14) A riqueza é um grande perigo;

15) Percebemos de imediato;

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão



16) Chamo homem virtuoso;

17) A virtude não pode ser ensinada;

18) Há uma disposição natural;

19) Se os médicos são maus sucedidos;

20) Todos os homens a partir da infância;

21) Há sabedoria em não acreditares.

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão



IX. Se a morte fosse a dissolução
completa do homem, seria uma grande
vantagem para os maus, que, depois
da morte, estariam livres de seus
corpos, de suas almas e de seus vícios
ao mesmo tempo. O que adornar a sua
alma, não com enfeites estranhos, mas
com os que lhe são próprios, somente
poderá esperar com tranquilidade a
hora de sua partida para o outro
mundo.

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismos e o Espiritismo ensinam a mesma coisa

Participante Colaboradora:  Marcilene



X. O corpo conserva os vestígios bem marcados
dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes
que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando
ela está despojada do corpo, conserva traços
evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e
das marcas que cada um dos atos de sua vida
nela deixaram impressa. Assim, o grande mal
que pode ocorrer ao homem é o de ir para o outro
mundo com a alma carregada de culpas. Tu vês,
Cálicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias
poderíeis provar que se deve seguir outra vida
que nos seja mais útil, quando formos para lá. De
tantas opiniões diversas, a única que permanece
inabalável é a de que vale mais sofrer do que
cometer uma injustiça, e que antes de tudo
devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um
homem de bem. (Diálogos de Sócrates com seus discípulos
na prisão.)

Artista: Jean François Pierre Peyron

Obra: A Morte de Sócrates

Ano: 1788

Participante Colaboradora: Marcilene



XI. De duas uma: ou a morte é uma destruição
absoluta ou é passagem da alma para outro lugar.
Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma
destas raras noites que passamos sem sonhar e sem
nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a
morte é apenas uma mudança, a passagem para
um lugar no qual os mortos devem reunir-se, que
felicidade reencontrar aqueles que conhecemos!
Meu maior prazer seria examinar de perto os
habitantes desse local e distinguir, como aqui, os
que são sábios dos que acreditam sê-lo e não o são.
Mas é tempo de nos deixarmos: eu, para morrer;
vós, para viver. (Sócrates a seus juízes.)

Artista: Jacques Philip Joseph De Saint 

Obra: A Morte de Sócrates

Ano: 1762

Participante Colaboradora:  Vanessa  



XII. Nunca retribuir a injustiça com a injustiça,
nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja a
falta cometida contra nós. Poucas pessoas,
entretanto, admitirão esse princípio, e as que não
concordam com ele somente se desprezarão uns
aos outros.

Artista: Rembrant

Obra: A Morte de Sócrates

Ano: 1632

*TÓPICO III*

Participante Colaboradora: Selme



XIII. É pelo fruto que se conhece a árvore.
É preciso qualificar cada ação, segundo 
o que ela produz: Chamá-la má, quando 
a sua consequência é má, e boa, quando
produz o bem.

Participante Colaboradora:  Maria Quitéria  



XIV. A riqueza é um grande perigo.

Todo homem que ama a riqueza

não ama nem a si mesmo nem ao

que possui, mas algo que para ele

é mais estranho do que aquilo que

lhe pertence.

Participante Colaboradora: Elizabeth Balbino 



XV. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam
menos à Divindade do que uma alma virtuosa que se esforça
por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se
interessassem mais por nossas oferendas do que por nossas
almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam
conquistar os seus favores. Mas, não. Não há mais justos e
sábios do que aqueles que, por suas palavras e por seus atos,
resgatam o que devem aos deuses e aos homens.

Participante Colaboradora:  Cristiani



XVI. Chamo homem vicioso ao amante vulgar, que ama
mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a
Natureza, e nos convida a exercer a nossa inteligência;
encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o
amor que decora a Natureza com seus ricos tapetes; ele se
enfeita e fixa a sua morada lá onde encontra flores e
perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a
calma ao mar, o silêncio aos ventos e o descanso à dor

Participante Colaboradora:  Gionara



XVII. A virtude não pode ser ensinada;

ela vem por um dom de Deus àqueles

que a possuem.

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismos e o Espiritismo ensinam a mesma coisa

*TÓPICO IV*

Artista: Rafael

Obra: Escola de Atenas

Ano: 1509 - 1511

Participante Colaboradora: Pollyanna Cabral



XVIII. Há uma disposição natural,

em cada um de nós, para nos

apercebermos bem menos dos

nossos defeitos do que dos

defeitos alheios.

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: Nathália  



XIX. Se os médicos fracassam
na maior parte das doenças, é porque
tratam do corpo – sem a alma – e,
porque não estando o todo em bom
estado, é impossível que a parte
esteja bem.

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismos e o Espiritismo ensinam a 
mesma coisa

Participante Colaboradora: Gleide



XX. Todos os homens, desde

a infância, fazem mais mal

do que bem

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismos e o Espiritismo ensinam a 
mesma coisa

Participante Colaboradora: Ieda   



XXI. Há sabedoria em não
Acreditares saber aquilo
que não sabes

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismos e o Espiritismo ensinam a 
mesma coisa

Participante Colaboradora: Maria Tereza   



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. 





Como discernir entre o brilho e o alimento as páginas 
que elevam as vibrações  promovendo  o bem e a paz ? 



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


