










Qual o  sentimento, em meu coração,  ao participar deste encontro?







Iniciamos neste estudo a análise da Introdução IV de 
O evangelho segundo o espiritismo, que faz 
referências a citações de Sócrates, por intermédio de 
Platão, ambos considerados precursores das ideias 
cristãs e espíritas. Como se trata de um item que 
nem sempre é estudado com a devida atenção, o 
estamos dividindo em quatro partes:
1-Tópicos I a VI 2-Tópicos VII a XI; 
3-Tópicos XII a XVI;       4- Tópicos XVII a XXI.



. Allan Kardec afirma que “[...] 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.)



A maior de todas as revelações que nosso planeta já 
presenciou teve a necessidade de arar a terra das 
mentes e dos corações humanos durante séculos 
para que a árvore do Cristianismo pudesse dar seus 
frutos. Neste raciocínio, Kardec afirma: “Assim 
aconteceu com a ideia cristã que foi pressentida 
muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da 
qual Sócrates e Platão foram os principais 
precursores”. (E.S.E.)





















Nascimento: Atenas 470 a.C
Morte: Condenado a tomar cicuta em  399 a.C.

De família humilde:
Pai - Sofronisco (escultor)
Mãe - Fainarete (parteira)

Esposa- Xantipa (mais jovem), personalidade 
forte, queixosa, mal humorada



VOCAÇÃO :
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PENSAMENTO DE SÓCRATES



Como você se sente com relação a  esse pensamento de Sócrates?



ALLAN KARDEC



PENSAMENTO DE SÓCRATES



TEMPLO DE DELFOS – Olímpia (Grécia)  

O que estava escrito no Pórtico do Templo de Delfos? 



Quão importante é importante é o auto-conhecimento em sua 
realidade   de “espírito imortal”?
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CRÔNICAS DE ALÉM TÚMULO 
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CRÔNICAS DE ALÉM TÚMULO 

Não vos tentaria retornar em missão de
amor dentro dos objetivos da regeneração
humana?



CRÔNICAS DE ALÉM TÚMULO 

Não vos tentaria retornar em missão de
amor dentro dos objetivos da regeneração
humana?





QUE JESUS NOS ABENÇOE A TODOS!
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