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Valei-vos da luz
“Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas 

não vos apanhem.” – Jesus. (João, 12:35.)

O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o
passado e o futuro.
Ver-se-á colocado entre duas eternidades – a dos dias que se foram e a que
lhe acena do porvir.
Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades
preciosas.



No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade,
enquanto que no pretérito se localizam as
trevas da ignorância, dos erros praticados, das
experiências mal vividas. Esmagadora maioria
de personalidades humanas não possui outra paisagem, com
respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída
de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos
em mão.



A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que
vos coloca em contacto com o serviço de que necessitais
para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível
resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir,
reconciliar e enriquecer-se no Senhor.
Refleti na observação do Mestre e apreender-lhe-eis o luminoso sentido.
Andai enquanto tendes a luz, disse Ele.
Aproveitai a dádiva de tempo recebida, no trabalho edificante.
Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento.



Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de
marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa
oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e
regressando, em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de
sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na
sublime montanha da vida.

Emmanuel



Prece



Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 3.4.2 a 3.4.3
Pauta para o estudo do dia 28/10/2020.  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🎯



Ante a caminhada entre duas eternidades como você traça
seu roteiro de luz?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4 cont.

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

Página 73/84

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



Introdução IV – Sócrates e Platão

Tema – 3.4.2 a 3.4.3



A GRÉCIA E A MISSÃO DE SÓCRATES



“(...) 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



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.4.3
Tópicos XII a XVI

Tema 4.4
Tópicos  XVII a XXI

Precursores da ideia Cristã:



Trabalhando a metodologia



Os cuidados que antecedem a plantação

O Evangelho Redivivo:
Organização e método





Tema - 2.

📚📖🎯

VIVER

Sentir

CONHECER
Conheço através
dos meus sentidos!

VIVERVIVER

Me abro para SENTIR  Jesus
através de cada ação que vivencio
no bom e no bem...
Seja um simples sorriso.



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



O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

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.

Participante Colaboradora: Anelise



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

Artista: Eugene Delacroix

Obra: Dante e Virgílio atravessando o rio Estige

Ano: 1822

Participante Colaboradora:  Regina 



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.

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

Participante Colaboradora:  Luciene Rossi Lacerda 



*Tópico II*

VII. A preocupação constante do filósofo é
a de ter o maior cuidado com a alma
em relação à eternidade nem tanto a
esta vida, que é apenas um instante.
Se a alma é imortal, não é mais sábio
viver com vistas à eternidade?

Participante Colaboradora:  Maria de Fátima 
Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



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.

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:  Maria de Fátima 



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. 





Quais suas estratégias para  vencer novos degraus 
na sublime montanha da vida ? 



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


