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Valei-vos da luz 

“Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem.” – Jesus. (João, 12:35.)

O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o 

futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades – a dos dias que se foram e a que 

lhe acena do porvir. 

Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No 

futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam 

as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. 



Valei-vos da luz 

Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com 

respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e 

desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. 



A vida humana, pois, apesar de transitória, é acham a que vos coloca em 

contacto com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. 

Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, 

conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. 

Refleti na observação do Mestre e apreender-lhe-eis o luminoso sentido. 

Andai enquanto tendes a luz, disse Ele.



Aproveitai a dádiva de tempo recebida, no trabalho edificante. 

Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. 

Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis 

dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos 

impulsos menos dignos e regressando, em seguida à morte do corpo, ao mesmo 

sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime 

montanha da vida. 

Emmanuel
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3.42 - SÓCRATES E PLATÃO, 
PRECURSORES DA IDÉIA CRISTÃ E ESPÍRITA

(TÓPICOS VII a XI)



SÓCRATES -
O principal legado é colocar o homem como centro da 
investigação filosófica, no que foi seguido por seu 
discípulo, Platão, responsável por transmitir suas ideias 
por meio de manuscritos e em suas aulas na Academia, 
espaço idealizado por ele próprio para a disseminação do 
conhecimento filosófico.

Sócrates nasceu em Atenas no ano de 469 a.C. Morreu, 
obrigado a beber a cicuta, acusado de afrontar as crenças, 
costumes e mesmo as divindades então aceitas.

PLATÃO -
Platão viveu entre 428 a.C e 348 a.C. Sua obra 
manuscrita é dividida entre a reprodução do pensamento 
do mestre Sócrates e a sua própria produção filosófica.



A preocupação constante do filósofo é 

a de ter o maior cuidado com a alma 

em relação à eternidade nem tanto a 

esta vida, que é apenas um instante. 

Se a alma é imortal, não é mais sábio 

viver com vistas à eternidade?



SÓCRATES E PLATÃO COMPREENDIAM 

PERFEITAMENTE OS DIFERENTES GRAUS 

DE DESMATERIALIZAÇÃO DA ALMA.



Se a alma é imaterial, ela deve regressar, após esta 

vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, 

assim como o corpo que, ao se decompor, retorna à 

matéria. 

É importante distinguir alma pura, verdadeiramente 

imaterial, que se nutre, como Deus, da ciência e de 

pensamentos, da alma mais ou menos maculada de 

impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao 

divino, mantendo-a nos lugares de sua passagem pela 

Terra.





IDÉIAS DE SÓCRATES

CORRELAÇÃO NAS OBRAS DA CODIFICAÇÃO

• SOBREVIVÊNCIA DO ESPÍRITO À MORTE DO 

CORPO

• CONDIÇÕES MORAIS DO ESPÍRITO APÓS A 

SUA DESENCARNAÇÃO



Uma IDÉIA não vem à tona de uma hora 

para a outra.

É preciso preparar os ânimos.

Chegara o momento em que tudo o que 

estava velado deveria vir à luz.

É nesse momento que surge Allan kardec

para nos organizar o edifício da fé cristã, 

corroída pelo dogmatismo religioso.



O HOMEM DE BEM



“E não temais os que matam o corpo e 

não podem matar a alma; temei antes 

aquele que pode fazer perecer no 

inferno a alma e o corpo.”

Mateus 10:28



A virtude, julgava Sócrates, só poderia ser obtida

mediante o conhecimento verdadeiro dos

conceitos e das essências, e a sua missão era

mostrar às pessoas que elas poderiam obter tal

conhecimento, começando por um processo de

autoanálise que findaria no questionamento e no

conhecimento do mundo.



AS GRANDES VIRTUDES

SÃO 

ETERNAS.



CONFIA SEMPRE
Não percas a tua fé entre as sombras do mundo.
Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, 
erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo.
Crê e batalha.
Esforça-te no bem e espera com paciência.
Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que vem do céu 
permanecerá.
De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a 
confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a 
privação da fé e prosseguir vivendo.
Eleva, pois, o teu olhar e caminha.
Luta e serve.
Aprende e adianta-te.
Brilha a alvorada além da noite.
Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente 
o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte…
Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia

Autor: Meimei - Psicografia de Francisco Cândido Xavier



PRECE DE ENCERRAMENTO DA REUNIÃO


