


Facilitadoras: Elzi Nascimento
Elzita Melo Quinta19





Reflexão



Pão
Nosso*
Cap 57

FCX/Emmanuel - FEB Editora

*Medalha de bronze na premiação americana (2015) 
chamada “Ilumination Book Awards”, na Flórida. 



.

Perante Jesus
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor,

e não aos homens.” – Paulo. (Colossenses, 3:23.)

A compreensão do serviço do Cristo, entre as criaturas humanas, alcançará 
mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação d’ Aquele que nos segue de 

perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz.

Se cada homem culto indagasse de si mesmo, quanto ao fundamento essencial 
de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos 

horizontes para ilações de valor infinito.



Para quem trabalhou no século?

A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia?
Não desejamos menoscabar a posição respeitável
das pátrias, das organizações, da família e da
personalidade; todavia, não podemos desconhecer-lhes
a expressão de relatividade no tempo.
No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis
evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para
destinos sempre mais altos.
.



Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si
mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo.

O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa
a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós
outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a
bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar
da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no
serviço divino da evolução e do aprimoramento.



Administração e obediência, responsabilidades de
traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia
conferida pelo Senhor aos tutelados.

O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos
círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem
honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna,
perante Jesus-Cristo.

Emmanuel
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Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Nas rotas do Cristo, que responsabilidades traçar para a
a continuidade da jornada?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3 

Avaliação

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



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



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



Revisão de
título

Participante colaborador :Albucacys



Exercício filosófico
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. 

➢ A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância.

➢ Só é útil o conhecimento que nos faz melhores.

➢ Para desembarcar na ilha da sabedoria há que navegar em um
oceano de aflições.

➢ Os sacos vazios estão cheios de ar e os tolos de soberba.

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 ciência humana consiste mais em destruir erros que descobrir
verdades.

➢O maior de todos os mistérios é o  homem.

➢Só o conhecimento que vem de dentro é o verdadeiro conhecimento.

➢O supremo grau do saber é contemplar o porquê.

González, Rubén. Conócete a ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 33/34). Edição do Kindle. 





Qual o significado  do estudo
de

O Evangelho  Redivivo para você?
Tem encontrado o que 

veio buscar?



Que frutos você oferece à Seara de Jesus? 



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até 2021!
Obrigada pela atenção!


