3.4 – INTRODUÇÃO IV: SÓCRATES E PLATÃO,
PRECURSORES DA IDEIA CRISTÃ E ESPÍRITA

SOCORRO OPORTUNO
Sensibilizas-te diante do irmão positivamente obsidiado e esmeras-te em
ofertar-lhe o esclarecimento salvador com que a Doutrina Espírita te
favorece.

Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma;
entretanto, reflete nos outros, os que se encontram nas últimas trincheiras
da resistência ao desequilíbrio espiritual.

Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de
fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana.
Desambientados num mundo que ainda não dispõe de recursos que lhes
aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifiquem as
energias, à maneira de viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um
raio de luz. . .

Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a
golpes de crueldade, mascarada de inteligência;

abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria,
acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer;
entregaram-se, tranqüilos, a compromissos que supuseram
inconspurcáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros;

edificaram o lar, como sendo um caminho de elevação, e
reconheceram-se, dentro dele, à feição de prisioneiros sem
esperança;
criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e
ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados
para a velhice, e acharam-se relegados a extremo abandono;
saíram da juventude, plenos de aspirações renovadoras e toparam
enfermidades que lhes atenazam a vida. . .

E, com eles, os que se acusam desajustados, temos ainda
os que vieram do berço em aflição e penúria,
os que se emaranharam em labirintos de tédio, por demasia
de conforto,

os que esmorecem nas responsabilidades que esposaram
e os que carregam no corpo dolorosas inibições. . .

Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para
que a Doutrina Espírita lhes estenda socorro oportuno.

Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de
Jesus Cristo, e,
seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos
que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade
– a caridade da sua própria divulgação - .
Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro: Estude e Viva. Lição nº 40. Página 227.

E você, diante das adversidades do
mundo, do sofrimento das pessoas.
Que fazeis de especial?

Ante o exposto

Oração

As grandes ideias jamais irrompem de
súbito. As que se baseiam na verdade
sempre têm precursores que lhes preparam
parcialmente os caminhos. Depois, quando é
chegado o tempo, Deus envia um homem
com missão de resumir, coordenar e
complementar os elementos esparsos e,
com eles, formar um corpo de doutrina.
E.S.E. Introdução, IV.

“...teve a necessidade de arar a terra
das mentes e dos corações humanos
durante séculos para que a árvore do
Cristianismo pudesse dar frutos.”

Para que as sementes da Boa Nova
germinassem em ti, como foi o
preparo da terra de tua mente e do
teu coração? Quais foram os arados?

Seria conhecer bem pouco os homens
imaginar que uma causa qualquer
pudesse transformá-los como que por
encanto. As ideais modificam pouco a
pouco, conforme os indivíduos, e é
preciso que passem algumas gerações
para que se apaguem completamente os
vestígios dos velhos hábitos. A
transformação, portanto, só poderá
operar-se com o tempo, gradualmente e
de modo progressivo. A cada geração,
uma parte do véu se dissipa.
LE Q 800.

Sócrates e Platão,
precursores?

… entregues às próprias forças, só
muito lentamente progrediriam, se não
fossem auxiliados por outros mais
adiantados… GEN CAP 1, it5

Sócrates:
Atenas 470 ou 469 a.C.
Filho de Sofronisco (escultor) e Fainarete (parteira).
Nada escreveu - Dados em Jenofonte, o historiador,
Aristófanes, autor de comédias e Platão, o filósofo mais
conhecido do círculo socrático.
Casado com Xantipa teve 3 filhos Xantipa – personalidade
forte e mau humorada. Xantipa: Muito inteligente – única a
vencer Sócrates.
Texto extraído de González, Rubén. Conócetea ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish
Edition) (p. 10/12). . Edição do Kindle, organizado na aula 3.4 Turma 01 Evangelho Redivivo
FEB

Sócrates é um dos maiores pensadores de todos os tempos e
sua filosofia até hoje demonstra profundidade ímpar. Muito à
frente da sua época, foi acusado de corromper a juventude
com suas ideias, sendo condenado à morte por
envenenamento, obrigado a ingerir cicuta, extraída de uma
planta venenosa.

Texto extraído do Livro 1, Evangelho Redivivo, pág 69.

Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da
exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos
os Espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações
novas de sentimento e cultura na alma sedenta de mocidade.
Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o famoso
ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as
sementes generosas da solidariedade dos pósteros.

A Caminho da Luz, Chico Xavier, Cap 10, item Sócrates.

É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos
longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura
de Sócrates na Atenas antiga.
Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também
imperfeitamente interpretado pelos seus três discípulos mais
famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas
claridades espirituais, no curso de todos os séculos
planetários.
A Caminho da Luz, Chico Xavier, Cap 10, item Sócrates.

● 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.
ALGUMAS 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 maldade é ignorância.
○ Só é útil o conhecimento que nos faz melhores.
○ A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância.
○ O que se contenta com muito pouco é extraordinariamente rico.
Texto extraído de González, Rubén. Conócetea ti mismo: La Palabra de Sócrates (Spanish Edition) (p. 10/12). .
Edição do Kindle, organizado na aula 3.4 Turma 01 Evangelho Redivivo FEB

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.
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.
Por: Humberto de Campos, Do livro: Crônicas de Além Túmulo, Médium: Francisco Cândido
Xavier

SÍNTESE DO ENCONTRO DE HOJE

Harmonização
★ Qual a natureza
de sua
cooperação na
seara do Mestre?
★ Como você pode
divulgar o
Espiritismo?

Precursores
e Processso de
iluminaçao

Um pouco
sobre
Sócrates

★ Qual foi ou tem
sido o arado que
preparou ou está
preparando o
terreno de tua
mente e teu
coração?

★ Quanto tens te
dedicado ao
“Conhece-te a ti
mesmo?

REFLEXÃO DOMICILIAR
Após a rica construção coletiva do conhecimento em
nosso encontro de hoje, propomos a seguinte reflexão:

● A que você é grato hoje?
● Quais os benefícios da gratidão?
● Jesus e a doutrina espírita nos convidam a gratidão?
Consegue identificar registros deste convite?

ORAÇÃO

