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HARMONIZAÇÃO

[...]
“Amados a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração —, eis que retomo a vida em meu Pai para 
regressar à luz do meu Reino!... Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que 
lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas 
verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino.
[...]
É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida 
imortal.
[...]
Quando tombardes, sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do 
caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício 
onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde 
pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da Terra, minha esperança 
entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo!...”
Jesus

Livro Boa Nova – Humberto de Campos/ F.C.Xavier – FEB Editora – Cap. 29 Os Quinhentos da Galiléia.



TEMA 3.4.4
Página 90

SÓCRATES E PLATÃO, PRECURSORES DA IDEIA CRISTÃ E ESPÍRITA 
(Tópicos XIX e XX) 



ROTEIRO DE ESTUDO

• Harmonização
• Prece
• Apresentação da dinâmica do dia
• Vivência no grupo geral TÓPICO XIX – conhecer, meditar, sentir e viver (30min)
• Vivência em salas TÓPICO XX - conhecer, meditar, sentir e viver (30min)
• Roda de conversa na sala geral – trocas de experiência – construção coletiva.
• Síntese e conclusão do encontro de hoje.
• Prece.



RELEMBRANDO MÉTODO ER



CONTEXTUALIZAÇÃO
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.

CONHECER

Que chave é essa?
O que o Espiritismo nos fala sobre essa relação da 
alma e do corpo com as doenças?



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.

MEDITAR

Como entender a justiça nas vicissitudes da vida?
Como podemos tratar a alma diante das mesmas?



“ [...] Os sofrimentos deste mundo independem, algumas 
vezes, de nós, mas muitos deles são consequência da nossa 
vontade.”

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO, CAP V, item 3

SENTIR

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

Como estou lidando com meus desafios atuais?
Tenho buscado tratar a alma, ser amigo da solução?



O que Jesus te disse hoje 
através desse nosso 

momento de estudo?

VIVER



TÓPICO XX – Pág. 91

Construir um estudo focado nas fases: CONHECER, 
MEDITAR, SENTIR E VIVER.



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.

Que recursos utilizamos? (Perguntas? Imagens? Textos? Vídeos? Leituras do 

livro? Roda de conversa? Dinâmicas? Construções coletivas?)

Que resultado obtivemos?

Que dificuldades enfrentamos?

RODA DE CONVERSA 



PALAVRAS-CHAVE DO ENCONTRO DO 
TÓPICO 3.4.4 XIX e XX:

Síntese

Saúde
O bem e o mal
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