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A quem obedeces?
“E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação

para todos os que lhe obedecem.” – Paulo. (Hebreus, 5:9.)

Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa.
Ninguém permanece sem objetivo.
A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida.
O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a
própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de
tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de auto-
elevação.



Quase sempre transforma a obediência que o salva em
escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as
gradações do caminho, instituiu a lei do próprio
esforço, na aquisição dos supremos valores da vida,
e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser
verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua
condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo
necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve
a própria tarefa.



A quem obedeces? Acaso, atendes, em primeiro lugar, às
vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o
conselho do Mestre Divino?
É justo refletir sempre, quanto a isso, porque somente quando
atendemos, em tudo, aos ensinamentos vivos de Jesus, é que
podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da
libertação eterna.

Emmanuel



Prece



Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 3.4.2 a 3.4.4
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 – 3.4.1 a 3.4.4
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🎯



Nas suas concepções, você está mais para a obediência ou para
a rebeldia ?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4 cont.

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

Página 86/92

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



Introdução IV – Sócrates e Platão

Tema – 3.4.3 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 XVI a XXI



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



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   



Revisão de
título

Participante colaborador :Albucacys





Que estratégias usar para esquivar-se da escravidão do 
mundo e ligar-se à libertação eterna  ? 



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


