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De acordo 

“O qual recompensará a cada um, segundo as suas obras.” 

Paulo. (ROMANOS, 2:6.)

A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo

atitudes que assumes para com ela.

Honra aos títulos que procuras honrar.

Tratamento correto à conduta correta.

Dignidade ao que dignificas.



Experiência na pauta de tua escolha.

Instrução no nível que te colocas.

Confiança no grau de tua fé.

Distinção naquilo em que te distingues.

Respeito em tudo o que te faças respeitável.

Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos.

Clareza ao que alimpes.



Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te

situes, tens a resposta da Vida na vida que procuras.

É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou

desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho, será sempre salário moral, de

acordo com as nossas próprias obras.

Palavras de Vida Eterna – Francisco Cândido Xavier - Emmanuel



Prece



Resumo do 
estudo anterior



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4

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

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



1) Diferentes níveis de desmaterialização da alma

2) O materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda responsabilidade moral

3) A alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na Terra

4) Os homens que viveram na Terra encontram-se após a morte e se reconhecem

5) Princípio da caridade

6) O amor universal, como lei da Natureza
7) Quase a mesma ideia da doutrina cristã se referindo à graça

8) Vês o argueiro nos olhos de teu irmão

9) Relações que existem entre a alma e o corpo

10) Predominância do mal sobre a Terra

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa



Reflexão

Portanto, deveis ser perfeitos,

como o vosso Pai celeste é perfeito.

Mateus 5:48

Bíblia de Jerusalém 

Evangelho de Mateus pag 1.712



Virtude: A alma, purificada, santificada pelas provações, vê cessar as

encarnações dolorosas... A cada conquista sobre sua paixões, a cada passo

adiante, vê seus horizontes se alargarem e sua esfera de ação aumentar;

percebe cada vez mais, distintamente, a grande harmonia das leis e das coisas,

dela participa de uma maneira mais íntima, mais efetiva...Unida às suas

irmãs, companheiras da viagem eterna, prossegue sua ascensão intelectual e

moral no seio de uma luz sempre crescente.

Item (XVII)
Leon Denis - O Porquê da Vida – 2ª edição página 59



XVII. A virtude não pode ser ensinada; ela vem por um dom de Deus àqueles que a
possuem.

Kardec: É quase a doutrina cristã se referindo à graça. Mas, se a virtude é um dom de
Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que, por outro lado, ela não é concedida a
todos; se é um dom, não há mérito da parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais
explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu por seus esforços, em suas
existências sucessivas, ao livrar-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força
que Deus concede a todo homem de boa vontade, para se despojar do mal e fazer o bem.

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa

*TÓPICO IV*



XVIII. Há uma disposição natural, em cada um de nós, para nos apercebermos bem
menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios.

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

XX. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem

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

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma 
coisa



03. Recordando a apresentação dos colegas e o texto do item  
3.4 quais os pontos mais interessantes dos 21 itens dos 
preceitos de Sócrates?



Roda de conversa
Continuação



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.

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.

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

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.

IV. 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.



IV. Não são as almas dos bons, porém as dos maus, que são forçadas a vagar nesses lugares,
onde trazem as dores de sua vida passada, e onde continuam a vagar, até que os desejos
inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os
mesmos hábitos que, durante sua vida anterior, eram objeto de suas predileções.

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



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.

VII. A preocupação constante do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo
que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade.
Se a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade?

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.

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.

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.)

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismos e o Espiritismo ensinam a mesma coisa



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.)

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.

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.



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. 

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 se os deuses 
dispensassem mais atenção a essas oferendas do que à nossa alma. Dessa maneira, os 
maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não: só os verdadeiramente 
justos e retos, por suas palavras e por seus atos, cumprem seus deveres para com os 
deuses e para com os homens. 



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

XVII. A virtude não pode ser ensinada; ela vem por um dom de Deus àqueles que
a possuem.



XVIII. Há uma disposição natural, em cada um de nós, para nos apercebermos bem
menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios.

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

XX. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem

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

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa



04. Preceitos de Sócrates: correlacionar um ponto relevante com a Doutrina 
Espírita (LE, ESE)

XX. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem

O Evangelho segundo o espiritismo  - cap. 02 item 03  
O Livro dos espíritos - 317



A Graça na visão espírita

Relacionar os conceitos sobre graça

• na literatura

• no dicionário  

• na visão espirita

Espaço José Wianey  



Prefácio de O Evangelho segundo o espiritismo

Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos Céus, (...), espalham-

se por toda a superfície da Terra (...), vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos 
aos cegos.

O Espírito de Verdade



Pauta para o próximo
estudo!



Fechamento 
do semestre 



Obrigada pela atenção!!!!
Até o próximo estudo.


