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O arado
“E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado
e olha para trás é apto para o reino de Deus.” – (Lucas, 9:62.)

Aqui, vemos Jesus utilizar na edificação do Reino Divino um dos
mais belos símbolos.
Efetivamente, se desejasse, o Mestre criaria outras imagens. Poderia
reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da
profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples.



O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado,
demanda esforço de colaboração entre o homem e a
máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra
para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à
sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os
adubos sejam convenientemente aproveitados.
É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o
Divino Cultivador, abraçando-se ao arado da
responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as
mãos, de modo a evitar prejuízos graves à “terra de si
mesmo”.



Meditemos nas oportunidades perdidas, nas
chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e
que se foram sem qualquer aproveitamento para
nosso espírito, no sol de amor que nos vem
vivificando há muitos milênios, nos adubos
preciosos que temos recusado, por preferirmos a
ociosidade e a indiferença.
Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de
Jesus.



Um arado promete serviço, disciplina,
aflição e cansaço; no entanto, não se
deve esquecer que, depois dele, chegam
semeaduras e colheitas, pães no prato e
celeiros guarnecidos.

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

Para refletir e dialogar:
💡Sócrates : a tarefa na outra dimensão!

💡 Exercício filosófico: paridade entre a escala espírita e sua percepção de

cidadania e pensamento político na atualidade ?
📚📖 Bom trabalho para todos nós🎯



Exercício filosófico
Escala espírita X Cidadania
e pensamento político         



Terceira ordem :
10ª a 6ª Classe:

Segunda  ordem: 

5ª a   2ª Classe

Primeira   ordem:
1ª Classe – classe 
única



Introdução IV – Sócrates e Platão

Tema – 3.4 



No uso do arado (trabalho/esforço)  como se delineia o seu processo
entrega na Seara do Mestre? O que você tem feito? 



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 



Socrates : Maiêutica / o julgamento

O julgamento de Sócrates

https://youtu.be/10ASIczSGSs



Sócrates:
Análise da tarefa na outra dimensão 



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

1. Mensagens ao mundo
2. Pensamentos no ataúde
3. Felicidade na Terra
4. Estado e Leis
5. Algozes estavam no seu papel
6. As vozes do Alto. 



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 malavisadas 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. 



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4 cont.

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

Página 67/76

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



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





Que lições do Divino Cultivador permeiam sua cabeça e seu coração ? 



Pauta para o próximo
estudo!



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:





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


