


Providência Divina – Lição 81
(Nascente de Bênçãos, Ângelis, Joanna - Franco, Divaldo P.)

• A Onisciência Divina estabelece os Seus Códigos Soberanos com 
perfeição e sem qualquer improviso, tendo em vista os 
acontecimentos que se deverão desenvolver à medida que o 
progresso assinale as conquistas que vão sendo conseguidas. 
Programando o ministério de Jesus e a difusão da Sua doutrina de 
amor, fez com que Espíritos Nobres mergulhassem na indumentária 
carnal em diferentes períodos do pensamento histórico, a fim de que 
as criaturas pudessem ampliar a percepção em torno do futuro 
empreendimento libertador para as consciências humanas. Desde 
tempos imemoriais, nos diversos países e culturas, missionários 
sábios trouxeram, por determinação divina, fragmentos da Verdade 
que deveriam facilitar o entendimento das Leis da Vida preparando o 
advento do Messias de Nazaré.



• Desse modo, jamais faltaram às criaturas terrestres as
diretrizes de segurança e as luzes do entendimento que
lhes facultassem gerar critérios capazes de despertar os
valores eternos que se lhes encontravam adormecidos no
germe do ser.
• ... Conhecendo a prevalência das manifestações primárias

sobre a natureza espiritual do ser em evolução, o Criador
generoso facultou que os Gênios do Bem e do Progresso
insistentemente trabalhassem as faculdades da razão e
da emoção humana, a fim de poder assimilar a
Mensagem incomparável do Mestre, ...

• (Nascente de Bênçãos, Ângelis, Joanna - Franco, Divaldo P.)



Prece



SOCRATES

PLATÃO

As grandes ideias jamais irrompem de súbito, ...em
chegando o tempo, envia Deus um homem com a
missão de resumir, coordenar e completar os elementos
esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. ...
Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida
muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por
principais precursores Sócrates e Platão.

... o progresso moral continuou o seu desenvolvimento e,
em diferentes épocas, Espíritos adiantados vieram guiar
a Humanidade e dar um maior impulso à sua marcha
ascendente; Ev Red. texto



EVOLUÇÃO

• Quando pensamos em “origem” , “início”, como verdades que influenciam 
positivamente,  e o quanto  uma construção histórica de pensadores, em 
seus respectivos contextos, auxiliaram na evolução concluímos que tudo 
está diante da Lei do progresso.

MARCHA DO PROGRESSO 
• 779. A força para progredir, haure-a o homem em si mesmo, ou o 

progresso é apenas fruto de um ensinamento?  
• “O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, nem todos 

progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais 
adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contacto social.”



Evolução
• Podemos dizer que  “evolução” seja necessariamente a passagem 

do pior para o melhor...? 
• É possível entender o passado como impulso ao 

progresso?
• “A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de 

todas as idades.” ANDRÉ LUIS, CHICO XAVIER-



VIDA
Sócrates nasceu 470 a. C. em Atenas, filho de Sofronico, escultor e de 
Fenária, parteira. ...Julgava que devia servir a pátria conforme suas 
atitudes, vivendo justamente e formando cidadãos sábios, honestos, 
temperados. 

Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito 
deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, 

por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real 
acima da hipocrisia e do simulacro das formas; por haver, numa palavra, 

combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem 
os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos 
que lhe ministrava, também ele foi acusado, pelos fariseus do seu tempo, 

EV. Red-texto



visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar
o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida
futura.
Em 399 é acusado de graves crimes contra os cidadãos
atenienses; eles pedem sua condenação por desrespeito as
tradições religiosas e corrupção da juventude; a motivação é
política. Júri que o condena... 501 cidadãos; recusa declarar-se
inocente ou pedir uma pena. Morreu com 71 anos. (1)
a) por inflamar os jovens ao raciocínio e desperta em si a razão, foi
acusado de causar a corrupção nos jovens;
b) por enfrentar as leis tradicionais da época, acusado de causar
desordens e corromper as leis de Roma;



Sócrates caracterizou seu método como “maiêutica“, que significa
literalmente arte de fazer o parto, ... Ele também se considerava um
parteiro, mas de ideias. O papel do filosofo, portanto, não é transmitir
um saber pronto e acabado, mas fazer com que outro individuo, seu
interlocutor, através da dialética, da discussão no dialogo, de a luz a
suas próprias ideias.

Moral. É a parte culminante da sua filosofia. Sócrates ensina a bem
pensar para bem viver. O meio único de alcançar a felicidade ou
semelhança com Deus, fim supremo do homem, é a prática da virtude.

Sócrates reconhece também, acima das leis mutáveis e escritas, a
existência de uma lei natural - independente do arbítrio humano,
universal, fonte primordial de todo direito positivo, expressão da
vontade divina promulgada pela voz interna da consciência.
Iniciação a história da filosofia, Marcondes, Danilo



Se a lei de Deus está nas nossas consciências, 
por que procuramos destruir as ideias 

eliminando o  homem?

L. E.621. Onde está escrita a lei de Deus?
“Na consciência.”



• HOJE.....
O Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza; não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia
viva, patente a todos os espíritos livres, e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem
alguma; propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiência e provas morais; não exclui
nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta,
numa expressão mais elevada e extensa da verdade. As Inteligências superiores abrem-nos o
caminho, revelam-nos os princípios eternos, que cada um de nós adota e assimila, na medida da
sua compreensão, consoante o grau de desenvolvimento atingido pelas faculdades de cada um na
sucessão das suas vidas.
(Léon Denis, O problema do ser, do destino e da dor, pg 37, O critério da Doutrina dos Espíritos)

PODEMOS DIZER QUE 
HOJE TEMOS TODAS AS 

RESPOSTAS?



Platão nasceu em Atenas em 428 A.C., de uma família da 
aristocracia; foi discípulo de Crátilo, um seguidor de Heráclito e 
depois de Sócrates, nos seus últimos dez anos de vida; morreu em 
Atenas em 347 a. C. com 80 anos...

No ano 387 A.C. fundou sua Escola de Filosofia; (Sagre) Na 
estrada de sua escola estava escrito “ Que ninguém entre se 
não souber geometria”; 

Platão, de certo modo, reconcilia Parmênides e Heráclito ao 
admitir a existência de dois mundos: o mundo das ideias imutáveis, 
eternas, e o mundo das aparências sensíveis, perpetuamente 
mutáveis. Acrescenta-se que o mundo das Ideias é, no fundo, o único 
mundo verdadeiro. Platão concede ao mundo sensível uma certa 
realidade, mas ele só existe porque participa do mundo das ideias do 
qual é uma cópia ou, mais exatamente, uma sombra.(2)  
Historia da filosofia - Mundo dos filósofos



Os principais textos de Platão que falam sobre a reencarnação 
são os diálogos Timeu, Fedro e a República.

Nos dois primeiros, Platão explica suas concepções 
fundamentais a respeito da criação das almas e de sua 
individualização e desenvolvimento a partir das 
reencarnações. Na última, Platão lança mão de um mito, o 
mito de Er, para exemplificar suas ideias a respeito da 
reencarnação.



CÁRMIDES – Sobre Moderação (FÉDON) – Alma FEDRO – Amor
O BANQUETE – Bem. LÍSIS – Amizade MÊNON – Virtude.
CRITÃO (Críton) – Dever. HÍPIAS MAIOR – Beleza. LAQUES – Coragem.
HÍPIAS MENOR – Falsidade. A REPÚBLICA – Justiça. TIME – Natureza
SOFISTA – Ser FILEBO – Prazer TEETETO – Conhecimento

DIÁLOGOS



A preocupação socrática era assim essencialmente ética e 
voltada para os valores que orientava a ação humana. 
Platão mantem essa preocupação essencial ... toda ação humana
envolve, uma escolha feita pelo individuo, que envolve alternativas, no
mínimo entre fazer e não fazer algo, e chega-se a uma opção através de
processo de decisão. Esta decisão envolve sempre um critério, que nos
permite julgar ou avaliar as alternativas que são formados a partir de
definições e princípios, de um conhecimento, ao qual só chegamos pelo
raciocínio teórico... Devem ser universais, ... esses princípios servem
para justificar nossas decisões e os atos que realizamos. É este o
sentido do racionalismo, que Platão é um dos primeiros a inaugurar.
Iniciação a história da filosofia, Marcondes, Danilo

LÓGICA E RESPONSABILIDADE



Em teodiceia, estabelece a existência de Deus:  
a) com o argumento teológico, formulando claramente o princípio: 
tudo o que é  adaptado a um fim é efeito de uma inteligência;
b) com o argumento, apenas esboçado, da causa eficiente: se o 
homem é inteligente, também inteligente deve ser a causa que o 
produziu; 
c) com o argumento moral: a lei natural supõe um ser superior ao 
homem, um legislador, que a promulgou e sancionou. Deus não só 
existe, mas é também Providência, governa o mundo com sabedoria. 
Historia da filosofia - Mundo dos filósofos



• ... O Espiritismo vem acelerar o progresso,
desvendando à Humanidade os seus destinos; e já
vemos a sua força pelo número de adeptos e a
facilidade com que é compreendido. Vai provocar
uma transformação moral ativa... Progressão da
Humanidade – RE Abril 1864 pag. 161. 162

PODEMOS DIZER QUE....   

SOMOS O PRESENTE DO 
PASSADO OU O FUTURO 

DO PRESENTE?



Estejamos certos
“Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus

entendimentos.” Paulo (Hebreus, 10:16)

VINHA DE LUZ. F.C. Xavier (pelo Espírito Emmanuel) 



• As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras.                                     
Os templos permanecem repletos de pregações.                                                 
Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. 
O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor.                          
Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário 
restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é 
inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. 
Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas 
religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente 
verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual, diante do próximo; 
mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a 
transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e 
pensamentos.



Prece

. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos
divinos. Tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos
de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos
recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas,
eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do
sofrimento. VINHA DE LUZ (pelo Espírito Emmanuel)


