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ESTÁS DOENTE?
“E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.” (Tiago, 5:15)

Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de

cura real.

Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da

boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente.

O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os

verdadeiros males procedem do coração.

A mente é fonte criadora.



Estás doente?– continuação...

A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas.

De que vale a medicação exterior, se prossegues triste, acabrunhado ou

insubmisso?

De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores

espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o

conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade.

Como regenerar a saúde, se perdes longas horas na posição da cólera ou do

desânimo?



Estás doente? – continuação...

A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um
bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação; contudo, a
indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito
pernicioso, de conseqüências imprevisíveis.

O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói.

E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes

tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças?

Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem

desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os

desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens?



Estás doente?– continuação...

Por mais se apressem socorristas da Terra e do Plano Espiritual, em teu favor,

devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto.

Se estás doente, meu amigo.. acima de qualquer medicação, aprende a orar e a

entender, a auxiliar e a preparar o coração para Grande Mudança.

Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo Poder Divino,

de acordo com a Lei do Uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois,

reconduzido à Vida Maior, onde encontramos sempre a própria consciência.

Foge à brutalidade.



Estás doente?

Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal, pela prática do amor fraterno.

Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação.

Não manches teu caminho.

Serve sempre.

Trabalha na extensão do bem.

Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece

convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou

além, o Senhor te levantará.
XAVIER, F.C.;  Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel - Rio de Janeiro, RJ: FEB, Capítulo 86



Prece



Refletindo sobre o 

texto

Saúde



Saúde do corpo

é reflexo da

harmonia espiritual



Quanto maior o desvio,
mais dispendioso o
esforço de recuperação.



O homem é inquilino
da carne, com obrigações
naturais de preservação e
defesa do patrimônio que
temporariamente
usufrui.



Por que não
multiplicar em torno de
nós os gestos de gentileza
e de solidariedade, que
simbolizam as flores do
coração?



A mente aflita despede
raios de energia
desordenada que se
precipitam sobre os órgãos
à guisa de dardos ferinos,
de conseqüências
deploráveis para as
funções orgânicas.



A gravitação é lei universal, e o

pensamento ainda é matéria em fase

diferentes daquelas que nos são

habituais.

Quando o centro de interesses

da alma permanece na Terra,

embalde se lhe indicará o caminho

das alturas.



Os ensinamentos da fé

constituem receituário

permanente para a cura

positiva das antigas

enfermidades que

acompanham a alma, século

trás séculos.



Múltiplas doenças

surgem para a infelicidade

do espírito desavisado que

as invoca. Moléstias podem

nascer dos desequilíbrios

do pensamento.



Se o homem cultivasse a

cautela, selecionando inclinações

e reconhecendo o caráter positivo

das leis morais, outras condições,

menos dolorosas e mais elevadas,

lhe presidiriam à evolução.



No Evangelho do

Cristo o melhor tratado

de imunologia contra

todas as espécies de

enfermidade.

Da Obra Falando à Terra, FEB, 
F.C.Xavier, pelo Espírito Joaquim 

Mourtinho



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



O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa

Do item I ao VI: Alexsandro, Mônica e Andréia

Do item VII ao XI: Vinícius e Maria Luzia

Do item XII ao XVI: José Wianey e Paulo

Do item XVII ao XXI: Caroline, Ana Cecília e Emanuel



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



Roda de conversa



01.Quais os preceitos de Sócrates que podem ser encontrados no texto?

02. Encontrar os quatro tópicos no texto (Roda de conversa):
a) Saúde 
b) Graça 
c) Virtude
d) Dor
Como encontrar a graça, no sentido do texto?

Como associar a saúde do corpo com a saúde da alma?

Ou como cuidar da alma para que o corpo tenha saúde?



03. Levantar os pontos mais interessantes que encontraram 
nos 21 itens dos preceitos de Sócrates.



• 04. Correlacionar um ponto relevante com a Doutrina Espírita (LE, ESE)

Observar os diversos significados da palavra graça.

Correlacionar saúde com a graça (texto)

05. Abordar o sentido da graça: dicionário Aurélio; o sentido da graça da teologia; 
e o sentido da graça no grego e hebraico (tradução).



Pauta para o próximo
estudo!



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


