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Antes de servir
“Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, 

mas para servir.” – Jesus. (Mateus, 20:28.)

Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A Criação
inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta.
Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo.
A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais
humildes elementos, nos variados setores da Natureza.
Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que
contribuem na construção do lar; outras existem calçando os caminhos.



O Pai forneceu ao filho homem a casa planetária, onde
cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando
somente o esforço digno e a palavra de ordem, para
ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a
pólvora destinada à libertação da energia e se a pólvora
permanece utilizada por instrumento de morte aos
semelhantes, isto corre por conta do usufrutuário da
moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo
sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o
enriquecimento de todos os valores do Patrimônio
Universal.



Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando.
Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e
aprendamos com o Mestre a felicidade de servir
santamente.
Podes começar hoje mesmo.
Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes
pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos
inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar
mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos.



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 e 3.4.1
2)    AK . No Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução.

Para refletir e dialogar:
💡Sócrates e Platão - precursores  ou semeadores?!

💡 Qual o impacto deste conhecimento na sua espiritualidade ?

📚📖 Bom trabalho para todos nós🎯



Introdução IV – Sócrates e Platão

Tema – 3.4 



Qual a natureza de sua cooperação na Seara do Mestre? 



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4

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

Página 67/76

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



Sócrates:
Perfil histórico 



Atenas  470  ou 469 a.C.
Condenado a tomar cicuta em  399 a.C.
Filho de Sofronisco  (escultor) e Fainarete (parteira)

Fisicamente resistente participou do conflito do Peleponeso e 
outras batalhas. Salvou Alcibíades na batalha de Potidea.

Nada escreveu - Dados em Jenofonte, o historiador, Aristófanes, 
autor de comédias e Platão, o filósofo mais conhecido do círculo 
socrático.

Platão nos Diálogos mostra Sócrates como figura principal 

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish 
Edition) (p. 10/12). . Edição do Kindle. 



Casado com Xantipa teve 3  filhos
Xantipa – personalidade forte, queijosa  e mau humorada

Xantipa – cases:

A analogia Xantipa X gansos
Depois das trovoadas de Xantipa vem a chuva
Xantipa: Muito inteligente – única a vencer Sócrates
Um bom ginete escolhe os cavalos mais indômitos e selvagens
Sócrates: aguentando Xantipa, aguenta qualquer um



Admirador das mulheres: se recebessem
educação adequada poderiam governar
cidades e estados….

Sócrates admirava a poderosa retórica de 
Aspasia (a culta mulher de Péricles).

Sócrates no mercado 

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition)
(p. 18). Edição do Kindle. 



Juízo e Defesa
Os discípulos destacam sua serenidade e coragem
ante as acusações e os juízes.

Não era necessário escrever nada, porque durante
toda sua vida havía estado preparando sua defesa, 
exatamente através de sua forma de vida:
não fazendo dano a nada.

Com sua lógica refutou todos os argumentos da
Acusação.
Escutou a sentença condenatória imperturbável.
González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates
(Spanish Edition) (p. 21). Edição do Kindle. 



Socrates discute sobre a piedade

https://www.youtube.com/watch?v=1gGvtIhr9KI&t=36s



Sócrates: personalidade única,
um arquétipo ou modelo de
filósofo ao longo dos séculos.

González, Rubén.  Conócete a ti mismo:  La Palabra de Sócrates
(Spanish Edition) - (p. 6).  Edição do Kindle. 



Seus ensinos são de aplicação direta em nossa época, 
tão parecida com a sua, cheia de tensões e conflitos 
políticos e sociais, de inquietude (...) decepção e 
desencanto com as velhas formas e estruturas de 
perguntas não resolvidas sobre o sentido da vida (...) 
pelo desenvolvimento pessoal e espiritual, etc.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 6). Edição 
do Kindle. 



Muito se há dito e escrito sobre o “daimon” 
espírito ou gênio divino que Sócrates dizia que 
o advertia interiormente, de forma tal que o 
impedia realizar algo incorreto, porém nunca 
lhe dizia o que teria que fazer (...)

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 7/8).. 
Edição do Kindle. 



Sua extraordinária personalidade exercia intensa influência 
sobre os jovens. Para grande desespero  dos pais, ensinava 
que não se preocupassem tanto com seus patrimônios e 
assuntos práticos, mas sim que se ocupassem em primeiro 
lugar de conhecerem-se a si mesmos.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) 
(p. 7). Edição do Kindle. 



Gnōthi seauton

A base da filosofia de Sócrates era o adágio 
“conhece-te a ti mesmo”, escrita  em letras de 
ouro no pórtico do templo de Delfos – o 
mais famoso oráculo da antiguidade.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates 
(Spanish Edition) (p. 8). Edição do Kindle. 



Trata-se de um dos pensadores mais importantes da
Grécia antiga e da história universal. Suas ideias sobre o
ser humano, a ética, a verdade, a bondade, o
conhecimento, etc... Foram recolhidas e escritas por
alguns de seus discípulos(...) constituem
desenvolvimento profundo e revolucionário da psiqué
humana (...)

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 8. Edição do 
Kindle. 



Últimas palavras de Sócrates:

Críton, devemos um galo a Asclépios; 
assim que possível, dê-lhe e não descuides.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates 
(Spanish Edition) (p. 41). Edição do Kindle. 



Sócrates:
Análise da tarefa na outra dimensão 



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo?

1. Os homens da Terra , são cidadãos da pátria,.
sem serem irmãos entre si (...) ao som de músicas
guerreiras aniquilam os mais nobres sentimentos

aniquiliando os mais nobres sentimentos de humanidade.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo?
2. Para a elite de filósofos as nossas verdades não seriam reconhecidas(...)
Pensamento cristalizado no ataúde das escolas (...) Nossas lições valem
somente como roteiro para cada um nos momentos das experiências
dolorosas.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo?
3. Nosso projeto de difundir a felicidade na Terra só
terá realização quando os Espíritos  aí encarnados
deixarem de ser cidadãos para serem homens conscientes
de si mesmos.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo?
4. Os Estados e as Leis são invenções puramente humanas; (...)
enquanto existirem (...)  a certeza de que o homem não se descobriu
a si mesmo, para viver a existência espontânea e feliz (....)



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo quanto à sua condenação?

1. Meleto e outros acusadores estavam no papel que lhes competia.
(...) a ação só valorizou os princípios da filosofia do bem e da
liberdade. 



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo quanto à sua condenação?

2. As vozes do Alto me inspiravam, para que eu fosse um
dos colaboradores na obra de quantos precederam no Planeta,
o pensamento e o exemplo vivo de Jesus-Cristo.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo quanto à sua condenação?

3. Se me condenaram à morte, os meus juízes estavam
igualmente  condenados pela Natureza; (...) enquanto não
se descobrir a si mesma a criatura humana, os seus destinos
e  obras serão patrimônios da dor e da morte.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Que mensagens enviar ao mundo sobre vossos discípulos?
É de lamentar as observações mal-avisadas de Xenofonte; (...)
que Platão não haja representado fielmente a minha palavra (...)
A História admirou na sua Apologia os discursos sábios e bem feitos,
mas a minha palavra não entoaria ladainhas laudatórias aos políticos da época, nem
afirmações dogmáticas no terreno metafísico. Antítenes falou com mais imparcialidade.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

O que dizer sobre o mundo atual?
O mundo atual é a semente do mundo paradisíaco
do futuro (...) Atenas, Esparta... As glórias do século de
Péricles... Tudo reduzido a um punhado de cinzas...
A nossa única realidade é a vida do Espírito.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Não vos tentaria retornar em missão de amor dentro
dos objetivos da regeneração humana?
O homem terá de realizar-se interiormente (...)  sem o
que todo o esforço dos mestres não passará do terreno
puro do verbalismo.



Um encontro no Instituto  Celeste de Pitágoras
Um conclave no infinito...

Suas considerações para com a criatura humana, hoje?

As criaturas humanas ainda não estão preparadas
para o amor e a liberdade... Durante muitos anos, ainda,
todos os discípulos da Verdade terão de morrer muitas vezes.



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. 



Introdução IV – Sócrates e Platão

Tema – 3.4.1 





Qual o seu grau de satisfação com a felicidade de servir ? 



Pauta para o próximo
estudo!



Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo

1. Introdução IV : Sócrates e Platão

2.?





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!





Espaço e tempo: 



https://youtu.be/LB4slPwstFc
Sócrates e críton A morte de Sócrates 

https://youtu.be/3WKjvw0xY28

Sócrates o homem que não temia a morte
https://youtu.be/70iJxUIjV98

O julgamento de Sócrates
https://youtu.be/10ASIczSGSs

Socrates discute sobre a piedade
https://www.youtube.com/watch?v=1gGvtIhr9KI&t=36s

Socrates maiêutica
https://www.youtube.com/watch?v=s57BDARAA3I

Socrates – riqueza e poder
https://www.youtube.com/watch?v=7cdwp3sIAYA&t=20s

Sócrates  hypias e a beleza
https://www.youtube.com/watch?v=nSs-tNRZGYI


