
3.4.4 – SÓCRATES E PLATÃO (TÓPICOS XVII a XXI)



Como você valorizou o tempo, 
hoje?

Dentre as atitudes que tomou, 
quais merecem ser repetidas?

Existe algo que fez que 
precisará esforços de 
reparação? Como fazer 
melhor?

Lembrou de te quem te ama? 
Há alguém esperando teu 
carinho?



TEMA 3.4.3
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SÓCRATES E PLATÃO, PRECURSORES DA IDEIA CRISTÃ E ESPÍRITA 
(Tópicos XVII a XXI) 



Até agora vimos a coerência entre a doutrina de Sócrates e 
Platão e a doutrina espírita. 

Agora vamos ler todos os tópicos do tema de hoje e 
analisaremos concordância ou não com a Doutrina Espírita. 
Faremos uma mesa redonda sobre os mesmos. 

Reflexão



XXVII - A virtude não pode ser ensinada; vem por dom de Deus aos 
que a possuem.

XVIII - Há uma disposição natural em todos nós: a de nos 
apercebermos muito menos dos nossos defeitos, do que dos alheios.

XIX - Se os médicos são malsucedidos na maior parte das doenças, é 
que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o 
todo em bom estado, é impossível que uma parte dele passe bem. 

XX - Todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais mal do 
que bem.

XXI - Há sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras.



XXVII - A virtude não pode ser ensinada; vem por dom de Deus aos 
que a possuem. (Resumo da doutrina de Sócrates e Platão)

Kardec compara esse pensamento à doutrina cristã sobre a graça.

- Que diz a doutrina da graça pregada pelas igrejas cristãs?
- Se considerarmos dois tipos de graça, uma comum que seria a 

Providência Divina, aquilo que é depositado em todos, na 
consciência; e uma especial na qual Deus redimi, santifica e 
glorifica um povo; qual é mais justa?

- Que diz a doutrina espírita sobre a virtude?



8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as 

qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser 

bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades 

do homem virtuoso.

…

À virtude assim compreendida e praticada é que vos 

convido, meus filhos; a essa virtude verdadeiramente cristã e 

verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. 

Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, 

vaidade, amor-próprio, que sempre desadornam as mais 

belas qualidades.
Capítulo XVII - Sede perfeitos > Instruções dos Espíritos > A virtude

A VIRTUDE 



XVIII - Há uma disposição natural em todos nós: a de nos 
apercebermos muito menos dos nossos defeitos, do que dos 
alheios. (Resumo da doutrina de Sócrates e Platão)

Kardec destaca o ensinamento da Boa Nova em Mt 7:3 a 5
“Vedes o cisco no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está 

no vosso”

- Que pensaria eu, se visse alguém fazer o que faço?
- Que Jesus nos orienta sobre o julgamento?



- “Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a 

primeira pedra.”

- “...onde estão os que te acusavam?”

- “Vai-te e de futuro não tornes a pecar.”
João 8:3-11

DIANTE DA AUTORIDADE DE JESUS



PALAVRAS-CHAVE DO ENCONTRO DO 
TÓPICO 3.4.4:

Síntese

Tempo (harmonização)
Virtude

Julgamento



O que Jesus te disse hoje?


