3.4.4 – SÓCRATES E PLATÃO (TÓPICOS XVII a XXI - Continuação)

DONS
“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do Alto.” — (TIAGO, capítulo 1, versículo 17.)

Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que
Deus lho conceda, a vida na Terra ganhará novos rumos.
Diz a sabedoria, desde a Antiguidade:
– Faze de tua parte e o Senhor te ajudará.
Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a
reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho
que se esforça, durante alguns anos, para que o Pai lhe confira um certificado

de competência, por intermédio dos professores humanos.
Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo

das edificações do espírito.
Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm de Deus.

DONS
Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso “bater” à porta para que
ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica.
Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te
pela solução de suas necessidades.

Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento
em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes.
Esperas o dom da virtude? Disciplina-te.
Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno.

DONS
Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te d’Ele, não
só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como
foram as de sua vida.
As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus; entretanto,
cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente.

(Caminho, verdade e vida. Ed. FEB. Cap. 52)

Relembrando
Na semana passada, abordamos 2 temas principais:
- VIRTUDES;
- JULGAMENTO.

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.

PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS - LIVRO DOS
ESPÍRITOS CAP 1, SEGUNDA PARTE
LE 115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus?
Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem
saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecêlos e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo
conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa
perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade.
Passando pelas provas que Deus lhes impõe é que os Espíritos
adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas
provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada.
Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo
incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida
felicidade.

Que te diz essa
imagem?
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SÓCRATES E PLATÃO, PRECURSORES DA IDEIA CRISTÃ E ESPÍRITA
(Tópicos XVII a XXI)

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.

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. (Resumo da doutrina de Sócrates e Platão)
Kardec destaca que o Espiritismo fornece a chave das relações
existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage
incessantemente sobre o outro.

- Que chave é essa?
- Como entender a justiça nas vicissitudes da vida?

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
“ [...] Os sofrimentos deste mundo independem, algumas
vezes, de nós, mas muitos deles são consequência da nossa
vontade.”
CAP V, item 3

Sugestão de leitura
Mensagem: O corpo
Livro: Pensamento e Vida
Chico Xavier/ Emmanuel

XX - Todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais mal
do que bem. (Resumo da doutrina de Sócrates e Platão)
Kardec destaca que essa sentença toca na grave questão da
predominância do mal na Terra.

- O mal realmente predomina?
- Como entender o amor de Deus sob esse aspecto? Como o
Espiritismo nos ajuda a compreender isso?

CONSIDEREMOS:

A pluralidade dos mundos;
A pluralidade das existências;
A destinação da Terra e do Espírito imortal;
As leis morais.

XXI - Há sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras.
(Resumo da doutrina de Sócrates e Platão)
Kardec destaca que é assim que devem proceder os espíritas com
relação aos seus contraditores de boa ou má-fé.

- Analisa-te, neste momento, como aquele que recebe a ofensa.
Quando você é ofendido o que fazer?
- Analisa-te, agora, como aquele que ofende.
Percebe onde você poda estar julgando sem conhecimento de
causa?

Síntese
PALAVRAS-CHAVE DO ENCONTRO DO
TÓPICO 3.4.4:
Tempo (harmonização)
Virtude
Julgamento
Saúde
O bem e o mal
Sabedoria

O que Jesus te disse hoje?

