
Evangelho de A a Z
O caminho da angelitude

Aprendendo com Ramatís



© 2014 – Conhecimento Editorial Ltda

Evangelho de A a Z
O caminho da angelitude
Aprendendo com Ramatís

Coletânea de textos psicografados por
Hercílio Maes e Norberto Peixoto
Organizado por Sidnei Carvalho

Todos os direitos desta edição
reservados à

ConhECimEnTo EdiToriaL LTda.
rua Prof. Paulo Chaves, 276 - Vila Teixeira marques 

CEP 13480-970 – Limeira – SP
Fone/Fax: 19 3451-5440

www.edconhecimento.com.br
vendas@edconhecimento.com.br

nos termos da lei que resguarda os direitos autorais, 
é proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer 
forma ou por qualquer meio – eletrônico ou mecânico, 
inclusive por processos xerográficos, de fotocópia e de 
gravação –, sem permissão, por escrito, do editor.

Organização: Sidnei Carvalho
Projeto gráfico: Sérgio Carvalho

Ilustração da capa: Banco de imagens

iSBn 978-857618-– 1ª Edição - 2015
• impresso no Brasil • Presita en Brazilo

Produzido no departamento gráfico da

ConheCimento editorial ltda
Fone: 19 3451-5440

e-mail: conhecimento@edconhecimento.com.br

dados internacionais de Catalogação na Publicação (CiP)
angélica ilacqua CrB-8/7057

ramatís (Espírito)
Evangelho de a a Z – o caminho da angelitude 
– aprendendo com ramatís / coletânea de textos 
psicografados por hercílio maes e norberto Peixoto; 
organizado por Sidnei Carvalho – Limeira, SP: Editora 
do Conhecimento, 2015.

iSBn 978-857618-

1. Espiritismo 2. Umbanda 3. mediunidade 4. 
Psicografia 5. ramatís (espírito) 6. reencarnação 
i. maes, hercílio, 1913-1993. ii Carvalho, Sidnei. 
iii Título.

15- Cdd – 133.93
Índice para catálogo sistemático:

1. mensagens psicografadas : Espiritismo 133.93



Evangelho de A a Z
O caminho da angelitude

Aprendendo com Ramatís

Coletânea de textos psicografados por
Hercílio Maes e Norberto Peixoto

Organizado por Sidnei Carvalho



Editora do Conhecimento
obras de ramatís:

obras psicografadas por
HercílIO Maes
• a Vida no Planeta marte e os
 discos Voadores – 1955
• mensagens do astral – 1956
• a Vida além da Sepultura – 1957
• a Sobrevivência do Espírito – 1958
• Fisiologia da alma – 1959
• mediunismo – 1960
• mediunidade de Cura – 1963
• o Sublime Peregrino – 1964
• Elucidações do além – 1964
• Semeando e Colhendo – 1965
• a missão do Espiritismo – 1967
• magia de redenção – 1967
• a Vida humana e o
 Espírito imortal – 1970
• o Evangelho à Luz do Cosmo – 1974
• Sob a Luz do Espiritismo
 (obra póstuma) – 1999

obras psicografadas por
MarIa MargarIda lIguOrI
• o homem e o Planeta Terra – 1999
• o despertar da Consciência – 2000
• Jornada de Luz – 2001
• Em Busca da Luz interior – 2001

obra psicografada por
aMérIca PaOlIellO Marques
• mensagens do Grande Coração – 1962

obras psicografadas por
NOrbertO PeIxOtO
• Chama Crística – 2001

• Samadhi – 2002
• Evolução no Planeta azul – 2003
• Jardim dos orixás – 2004
• Vozes de aruanda – 2005
• a missão da Umbanda – 2006
• Umbanda Pé no Chão – 2008
• diário mediúnico – 2009
• mediunidade e Sacerdócio – 2010
• o Triunfo do mestre – 2011
• aos Pés do Preto Velho – 2012
• reza Forte – 2013
• mediunidade de Terreiro — 2014

obras compiladas por
sIdNeI carvalHO
(Série Aprendendo com Ramatís)
• a ascensão do Espírito de a a Z – 2011
• Umbanda de a a Z – 2011
• Transição Planetária de a a Z – 2012
• Jesus de nazaré de a a Z – 2012
• Ciência oculta de a a Z – 2012
• mediunidade de a a Z – 2012
• Saúde e alimentação de a a Z – 2013
• Universalismo de a a Z – 2013
• mecanismos Cósmicos de a a Z – 2014
• Evangelho de a a Z – 2015

obras compiladas por
MarIléa de castrO
• Um Jesus que nunca existiu – 2013

obs: a data após o título se refere à nossa primeira edição.



agradeço a deus, a Jesus, a maria e suas falanges, o apoio e 
amparo em todos os momentos da caminhada, impelindo-
nos ao auto-burilamento e à busca da Luz divina que 
existe em nós.
a ramatís e abel monsenhor (ojiva radid), pela visão 
profunda que nos trouxeram sobre o Evangelho e a 
grandiosa missão de Jesus entre os homens da Terrra.
a minha esposa Cida, e aos meus filhos Junior, Fabiana, 
ariane, rogério, a minha mãe minervina e ao meu irmão 
Sergio, sempre presentes em nossas labutas espirituais, 
dando-nos força para continuar, incansavelmente, a nossa 
tarefa junto à Espiritualidade.





7

algumas palavras ............................ 13
ramatís e o Evangelho de Jesus ...... 16
Prefácio ........................................... 21
a Besta do apocalipse ..................... 25
a intuição e a assimilação do 
Evangelho ....................................... 26
a semente – simbolismo espiritual .. 26
adesão abrupta – inócua ................. 27
alegorias divinas – as parábolas ..... 28
alimentação carnívora – “o que entra 
pela boca...” ..................................... 28
ambiente psicológico – “ Tempos
chegados ” ....................................... 30
amor – sustentáculo do Universo .... 30
amor incondicional e cura das almas ..31
amor universal – código moral do 
Cristo .............................................. 32
anjo – etapa final do curso do espírito ..32
anjo planetário – salvador dos
homens ............................................ 33
anticristo – postura humana ........... 34
apocalipse – revelação de Jesus ...... 35
arauto do Cristo – lavrador
abençoado ....................................... 35
atração gravitacional – mundo de 
“mamon” ......................................... 36
avanço científico – compreensão do 
Evangelho ....................................... 37

Base espírita – o Evangelho............. 39
“Batei e abrir-se-vos-á...” ................. 39
Batismo do mestre .......................... 40
Bens definitivos da alma ................. 41
Bíblia – luz do alto ......................... 42
“Boa nova” – pregada junto ao povo ..42
Boa nova – terapêutica divina ........ 43
Boa nova e o mundo do futuro ....... 43
Busca da verdade – busca de deus .. 44
Busca da verdade – esforço pessoal.. 45
Busca da verdade – perseverança .... 45
Busca da verdade e sabedoria cósmica..46
Busca do verdadeiro tesouro ........... 46
Buscai e achareis – trabalho
incessante ........................................ 47
“Caminho” da evolução – fonte de
libertação ........................................ 49
Caminho para o Cristo – ensino de 
Jesus ............................................... 49
Caridade evangélica – auxilio a todos ..50
Carnivorismo – contradição ............. 51
Carnivorismo e responsabilidade ..... 51
Centelha divina – desertamento ....... 52
Centro espírita – base no Evangelho ..52
Ciência atual e compreensão do 
Evangelho ....................................... 53
Cientifismo evangélico – sabedoria de 
Jesus ............................................... 53

Sumário



8 ramatís

Combustível divino – alimento puro ..54
Conceitos – separações doutrinárias ..55
Conceitos definitivos de Jesus .......... 56
Condensação das leis divinas – vida de 
Jesus ............................................... 56
“Consolador Prometido” –
hipersensibilização humana ............. 57
“Consolador Prometido” –
hipersensibilização humana ii ......... 58
Conteúdo evangélico – vivido por
Jesus ............................................... 59
Conteúdo oculto – esotérico ............. 59
Contradições evangélicas ................. 60
Convite evangélico – segurança
mediúnica ........................................ 60
Convulsão astral higienizadora –
chegada da Boa nova ...................... 61
Cordeiros de deus – Jesus e João .... 61
Crescei e multiplicai-vos .................. 62
Cristão x crístico ............................. 62
Cristianismo – semente divina ......... 63
Cristificação – desintegra feitiços ..... 64
Cristo-Jesus – caminho, verdade e
vida ................................................. 64
Cristo interno e a transição
planetária ........................................ 65
Cura da obsessão – ensinos do
“médico das almas” ......................... 66
Cura interior – energias crísticas ..... 66
Curso educativo para a angelitude ... 68
defesa contra feitiços – vivência
do Cristo ......................................... 69
desapego – “energetismo evangélico” ..69
despertamento do amor – técnica
desobssesiva .................................... 71
“direita” e “esquerda” do Cristo ....... 71
“direitistas” – ajustados ao
Evangelho ....................................... 72
dor – volatização de energias
perispirituais ................................... 73
dosagem cri´stica dos 3 logos
(marte – Jupiter – Saturno) ............. 74
Educação para o amor – moral
crística ............................................ 76
Egoísmo x altruismo – “amar ao

próximo como a si mesmo” ............. 76
“Egrégora crística” – força contra
bruxaria .......................................... 77
Egrégora de Jesus – ação pacificadora ..78
Ensinamento evangélico – níveis de 
captação – “o semeador” .................. 78
Esperanto x Evangelho –
similariedades ................................. 79
Essênios – ensinamentos da Boa nova ..80
Estados mentais anti-evangélicos .... 81
Estágios evolutivos – parábola do
semeador ......................................... 81
Estatuto apropriado a todos os 
homens ............................................ 82
Estrutura evangélica – imutável ...... 83
“Evangelismo” – doutrina
libertadora ...................................... 84
Exercício do Evangelho – força ante
a dor ............................................... 85
Exílio planetário – esquerda do
Cristo .............................................. 85
Êxito mediúnico e entendimento
evangélico ........................................ 86
Falta de evangelização – abortos ..... 87
Família universal – amor do Cristo .. 88
Fé, Evangelho e ciência ................... 89
Fé inquebrantável e vida após a
morte .............................................. 89
Florais, medo e Evangelho ............... 90
Fórmula perfeita de ascensão .......... 90
Fórmulas da “química” espiritual ..... 91
Fórmulas arcaicas – libertação ........ 91
Fraternismo – característica da
nova Era ......................................... 92
Garantia de saúde – cultivo do 
Evangelho ....................................... 94
Generoso trabalho do mestre .......... 95
hábito do Bem – interligação
evangélica ........................................ 96
herdeiro de si próprio – justiça
divina .............................................. 97
hermetismo do símbolo de Peixes .. 97
higienização mental e obsessões ..... 99
histórias da Luz – preliminares ...... 99
homem evangelizado – bom



Evangelho de a a Z 9

colaborador da luz ........................ 100
homem evangelizado – fenômeno do 
amor ............................................. 100
homem evangelizado – fraco perante o 
mundo ........................................... 100
humanidade evangelizada –
fim da dor ..................................... 101
humildade cristã e didática
evangélica ...................................... 102
humildade evangélica –
fraternidade ................................... 103
humildade evangélica – servir a
todos ............................................. 104
iansã e o Evangelho ...................... 106
impactos do feitiço e cristificação .. 107
imunização psíquica – vivência
evangélica ...................................... 109
iniciação à luz do dia – Jesus ........ 109
iniciação angélica – padrão de
Jesus ............................................. 110
iniciação humana – elo crístico ..... 111
interiorização – “solidão” aparente ..112
intuição – percepção de deus ........ 113
Jesus – previsões milenares ........... 114
Jesus e o sacrifício de animais ....... 114
Jesus x Buda – similitudes ............ 116
João, Jesus e o Cristo Cósmico....... 117
Justificativas e contemporizações .. 119
Kardec, mediunidade – entendimento 
do Evangelho ................................ 120
Karma e atitudes evangélicas ........ 121
Karma e composição familiar ........ 121
Karma e Evangelho ....................... 123
Karma e Evangelho ii ................... 124
Karma e Evangelho iii .................. 124
Karma e o julgamento do próximo ..125
“Lavagem” perispiritual – túnica
nupcial .......................................... 127
Legislação divina – qualquer latitude 
cósmica ......................................... 128
Leis cósmicas – o Evangelho ......... 129
Libertação espiritual e vivência
na matéria ..................................... 130
Limitação de filhos e a
reencarnação  ................................ 130

Limpeza perispiritual – valores
evangélicos .................................... 131
Livre-arbítrio – conhecimento da
verdade ......................................... 132
Livre-arbítrio dos obsessores – 
autoridade do Cristo-Jesus ............ 133
Logos da Terra – desenvolvimento do 
amor ............................................. 134
Luz crística e mensagem salvadora ..135
Luz do mundo – integração
evangélica ...................................... 135
magnetismo do mestre – curas ...... 137
manual de conduta – universal ..... 138
“marechal da paz” – ordem de
amor ............................................. 138
medicina do futuro – receitas do 
Evangelho ..................................... 139
médium doente – evangelhoterapia ..140
mediunidade com o Cristo ............. 140
mediunidade – promessa do
“consolador” .................................. 141
mediunidade e Evangelho ............. 142
mediunidade no Evangelho – 
Pentecostes .................................... 142
mensageiros do “Cristo planetário” e a 
mensagem libertadora ................... 143
mentalismo – verdadeiro sentido ... 144
“milagres” do Evangelho –
mitologia? ..................................... 144
miniatura da lei – identificador do ser 
real, o espírito imortal ................... 145
misericórdia não sacrifício ............. 146
mistificação e princípios
evangélicos .................................... 147
mitos de outras crenças – inseridos nos 
Evangelhos .................................... 147
“monarcas” da espiritualidade –
renúncia a “mamon” ...................... 148
moral evangélica – universalista .... 149
moral evangélica e espiritismo ...... 149
“muito se pedirá...” – mediunidade 
natural e de prova ......................... 150
mundo de “mamon” x reino de
deus .............................................. 150
“não vim destruir a lei” ................. 153



10 ramatís

nascimento de Jesus e a luz divina ..154
nenhuma ovelha se perderá .......... 154
nível mental superior e Evangelho do 
Cristo ............................................ 155
nova Era – início com a Boa nova ..156
nova Jerusalém – mundo futuro ... 157
o mal – carrega o bem intrínseco .. 158
o “super homem” e o ingrediente
fundamental .................................. 159
obsediado e obsessor – enfermos
da alma ......................................... 159
“odiar a família”? – a família
universal........................................ 160
Ódio – cura pelo amor ................... 161
ogum e o Evangelho ..................... 162
omulu-nanã Buruquê e o
Evangelho ..................................... 164
oração e vigilância – defesa contra 
bruxaria ........................................ 166
oratória e evangelização................ 167
organograma divino – imutável no 
tempo e espaço .............................. 167
os “apócrifos” e a desmitificação .... 168
os evangelistas – as interpolações .. 169
os exaltados x os humilhados ....... 170
ovelha perdida – perdão evangélico ..171
oxalá e o Evangelho ..................... 172
oxossi e o Evangelho .................... 173
oxum e o Evangelho ..................... 174
Parábolas de Jesus – ensinamentos 
perenses ........................................ 176
Paraíso na Terra – vivência do 
Evangelho ..................................... 177
Pecado, virtude e defesas
evangélicas .................................... 178
Pedi e obtereis – buscai e achareis .. 179
Peixe – símbolo cristão ................. 179
Pensamento crístico e vivência do 
mestre ........................................... 180
Pentecostes – Jesus “em nós” ......... 180
Períodos evolutivos – código moral 
definitivo ....................................... 181
Poder criador – imanente .............. 181
Poema épico do amor .................... 182
“Porta estreita” – camimho único para a 

felicidade ....................................... 182
“Porta estreita” – decisão ............... 184
Posse – “algema invisível” .............. 184
Preceitos eternos – didática de
Jesus ............................................. 185
Predica evangélica x espiritismo .... 186
Preparação para o Evangelho........ 186
Prostituição – sentido amplo ......... 187
Processo doutrinário de moral
espiritual – o Evangelho ................ 188
Profetas – valor espiritual ............. 188
Programa evangélico – libertação .. 189
Psicologia consoladora – ensinos do 
mestre ........................................... 190
Psicológo sideral – Jesus de
nazaré ........................................... 191
Purificação do astral –
evangelização ................................ 192
Qualidades divinas – poder da
mente ............................................ 194
Quatro evangelistas – fontes
autênticas ...................................... 195
Queimar carma – virtudes
evangélicas .................................... 196
Questionamentos dos homens –
respostas na Boa nova .................. 196
realidade divina – comunhão com 
deus .............................................. 198
receptividade e integração ao 
Evangelho – curas ......................... 198
recursos drásticos divinos e a
fraternidade evangélica .................. 199
reencarnação – “não julgueis para não 
serdes julgados” ............................. 200
reencarnação e Evangelho ............ 201
reforma íntima e Evangelho ......... 201
regras pedagógicas do Evangelho e o 
trabalho ........................................ 201
reino de deus – dentro do homem ..202
religião – ligação consciente com
deus .............................................. 202
religião universal – o cristianismo ..203
renovação planetária e o amor do 
Cristo ............................................ 204
resgate cármico – aprendizado do 



Evangelho de a a Z 11

amor  ............................................ 205
resignação e luz interna – forças
desintegradoras ............................. 206
resolução de todos os problemas – 
Evangelho ..................................... 207
revelação paulatina – aceitação do 
Evangelho ..................................... 208
revolução do amor – a boa nova .. 208
riqueza malbaratada – cilada das 
trevas ............................................ 209
ritos exteriorizados e Evangelho
interiorizado .................................. 210
roteiro de libertação – exemplo de 
Jesus ............................................. 210
Saber pedir – livre arbítrio ............ 212
Sacrifícios de animais e o cordeiro de 
deus .............................................. 213
Sacrifício de Jesus e a salvação ...... 214
“Salvação” do espírito do homem –
o Evangelho .................................. 215
“Salvação” x caridade – amor em
ação .............................................. 216
“Santo Espírito” – promessa
evangélica ...................................... 217
“Segues-me tu” – evolução
individual ...................................... 218
Segunda revelação – a lei de amor .. 218
Segunda vinda do Cristo e a dor  .. 219
Segunda vinda do “Cristo” e o roteiro 
deixado por Jesus .......................... 219
Semeador do Evangelho – trabalhar 
para Jesus ..................................... 221
Semeadura x colheita – lei cósmica de 
ação e reação ................................. 221
Semente do Evangelho – parábola do 
semeador ....................................... 222
Ser evangelizado – atitudes de amor ..223
“Sermão da montanha” – estado
divino  ........................................... 224
Servir à Lei x servir à deus ........... 225
Significado do evangelho ............... 225
Signo de Peixes – missão do Cristo ...226
Simplicidade do Cristianismo ........ 227
Síntese cósmica – ensinos do
mestre ........................................... 228

Sofrimento x redenção  ................. 229
Sofrimento futuros – vícios ............ 229
“Sol crístico” – “espírito santo” ....... 230
Solução para a obsessão – conversão 
dos envolvidos ............................... 231
Sucesso profilático – a boa nova .... 232
Sugestão imperativa – “buscai e
achareis” ........................................ 232
Súmula da ciência cósmica ............ 233
“Talento mediúnico” e
responsabilidade ............................ 234
Tema central – o amor .................. 235
“Tesouros que a ferrugem rói” ....... 235
Testemunho vivo de Jesus ............. 236
Trabalho – propulsor do espírito ... 236
Tratado de moral espiritual ........... 237
Tratado de saúde da alma ............. 238
Tratado médico da alma – verdadeira 
saúde ............................................. 238
Um novo Céu – uma nova Terra .... 240
Umbanda e Evangelho .................. 241
Umbanda e Evangelho ii ............... 242
Universalidade do Evangelho ........ 242
Universalidade do Evangelho ii ..... 243
Universalismo do Evangelho  ........ 244
Vendilhões do templo – pasagem irreal 
e contraditória ............................... 245
Vendilhões do templo – passagem irreal 
e contraditória ii ........................... 246
Ver deus – “olhos de ver” ............... 247
Vida de Jesus – resumo da lei de
deus .............................................. 247
Vida terrena – curso de
aprimoramento .............................. 248
Videiras da Boa nova ................... 249
“Vinde a mim os pequeninos” –
alegria ........................................... 250
Virtudes evangélicas x vícios morais ..250
Voz profética – Jesus de nazaré .... 251
“Vós sois deuses” – potencialidades 
latentes .......................................... 251
Xangô e o Evangelho .................... 253
Yemanjá e o Evangelho ................. 255
Zoroastro, Buda, Confúcio e passagens 
do Evangelho ................................ 258





13

Algumas palavras

o Evangelho de Jesus... suprema mensagem trazida aos 
homens como prova do infinito amor de nosso Criador pelas 
criaturas que estagiam neste planeta-escola, nesta hora cósmi-
ca e cármica em que vive o orbe e sua humanidade. É possível 
que durante muito tempo ainda os homens sintam uma gran-
de dificuldade para entender corretamente a profundidade e 
praticidade dessa Boa nova em seus caminhos. ramatís nos 
diz que daqui a milhares de anos ainda estaremos estudando 
o Evangelho e descobrindo novas facetas dos ensinamentos de 
Jesus, tal a magnitude da Lei Cósmica contida neste Código 
divino, produto da renúncia e do incomensurável amor do 
inolvidável rabi da Galileia, no qual estão contidas todas as 
leis que regem os universos.

Confessamos que há quase 30 anos, quando entramos em 
contato pela primeira vez com os ensinos do Cristo-Jesus, nos 
deslumbramos imeditamente com a justeza de seus concei-
tos, com a luz de suas assertivas e com a pureza e o grande 
amor contidos nos seus exemplos, extraídos, como nos afirma 
ramatís, na vivência do dia a dia, na Galileia, junto ao povo 
ávido de paz e esperança para suas estradas de vida. o contato 
com o Evangelho do Cristo e também com a obra O Sublime 
Peregrino modificaram totalmente nosssa vida, promovendo 
uma guinada total, uma transformação inacreditável em nossa 
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visão de deus, da vida, de nossos irmãos de caminhhada e, 
principalmente, de nós mesmos.

o Evangelho de Jesus tem essa força: muda vidas, propõe 
novos paradigmas, e logo estamos pensando de uma forma 
totalmente diferente.

É claro que a implementação de todo o programa evan-
gélico em nosso viver, após quase 30 anos, ainda encontra-se 
embrionária, em razão dos atavismos, tendências e predisposi-
ções que trazemos arraigados em nosso ser e que precisamos 
burilar, por meio da reforma íntima (trabalho para muitas 
encarnações); porém, algo mudou e mudou para melhor. 
Conforme afirma allan Kardec, o Evangelho tem esse poder: 
muda o ponto de vista sob o qual encarávamos a vida na Terra 
e o próprio Cosmo, benefício incalculável. Vale a pena nos 
dedicarmos a conhecer, apreciar e principalmente vivenciar os 
ensinamentos evangélicos, ainda que a princípio encontremos 
muitas dificuldades.

o Evangelho não contém uma simples teoria; funciona 
na prática, nas mais comezinhas ocorrrências de nossas vidas, 
como podemos testemunhar, sem medo de errar, uma vez que 
foi exatamente o que ocorreu em nosso viver. Tudo melhorou, 
a alegria, a esperança, a certeza da vitória passaram a permear 
nossos dias, após o contato com o amor de Jesus e de ramatís.

assim sendo, esta obra, que contém um resumo objetivo 
e didático sobre aquilo que ramatís traz em seus livros relati-
vamente à missão do Evangelho entre os homens, surge como 
uma grande oportunidade para que nos aprofundemos ainda 
mais no entendimento dos ensinamentos cósmicos que Jesus 
de nazaré nos deixou, de forma sacrificial, plantando com seu 
suor e sangue a bandeira do amor na Terra e modificando toda 
a história planetária com a sua luminosa passagem pela carne. 
Como nos assegura ramatís, cada ponto, cada vírgula, cada 
parágrafo de seu Evangelho foi construído com sua própria 
vivência, de maneira a demonstrar ao ser humano da Terra que 
também podemos fazer o que Ele fez.

Enfim, podemos dizer queridos leitores, que vale a pena 
nos debruçar nestes ensinamentos que nos trazem mais firmeza 
em nossos caminhos e força para que possamos continuar a 
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auxiliar os nossos irmãos de caminhada, ávidos por orientações 
que possam fazê-los mais fortes perante a vida.

Esse engajamento proporcionado pela Luz do Evangelho 
foi exatamente o que ocorreu conosco, a partir do momento em 
que o Evangelho entrou em nossas vidas e nos ofereceu novos 
horizontes que hoje nos tornam cheios de alegria, na certeza de 
que temos um Pai amoroso que nunca nos desampara e amigos 
iluminados que velam por nossos destinos rumo à arcangelitude.

Portanto, recomendamos o estudo dessa obra e não somen-
te sua simples leitura, na certeza de que esse estudo nos fará 
mais fortes e esperançosos em dias melhores para nós e para o 
restante da humanidade, de uma forma geral.

Sidnei Carvalho
29.12.13
8h50
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Ramatís e o Evangelho de Jesus

Em palavras simples, totalmente despidas das comple-
xidades do simbolismo iniciático, Jesus traduziu a Lei 
de amor para o entendimento do homem comum. Esse 
o Seu trabalho redentor – simplificar e exemplificar si-
multaneamente os mais altos ensinamentos que a Espi-
ritualidade já fizera descer sobre a Terra. Portanto, só 
se faz necessário que a humanidade leia e medite sobre 
Jesus. Em todos os outros ensinamentos espirituais o 
homem encontrará reafirmações de sua atuação reno-
vadora integral e plena de todos os ensinos necessários 
à vossa evolução. Porém, só no Evangelho há uma con-
centração com a dosagem necessária à provisão inte-
gral de vosso processo evolutivo. muitos instrutores lhe 
prepararam os caminhos, porém a Ele coube a síntese 
capaz de satisfazer  as  necessidades  de  todas  as ove-
lhas desgarradas.

(Extraído da obra Jesus e a Jerusalém Renovada, pelo
espírito ramatís – médium américa Paoliello marques)

amados amigos da Luz que conosco cerram fileiras em 
torno da maravilhosa tarefa unificadora para a qual o Cristo 
nos convocou, neste planeta-escola que cumpre seu glorioso 
destino no concerto cósmico, ou seja, servir de bendito edu-
candário para muitas almas que nele estagiam no presente 
momento em busca de felicidade.
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mais uma vez, somamos nossas energias e nosso amor 
para levar aos irmãos da Terra uma visão objetiva e madura 
sobre o Evangelho do Cristo, à luz das Leis maiores que regem 
o Cosmo, por meio desta humilde obra que lhes ofereçemos. 
Tarefa importante e cheia de alegrias que com toda certeza 
haverá de colaborar com o “Comando Supremo do Planeta 
Terra” na divulgação e no entendimento da maravilhosa síntese 
cósmica elaborada pelo mestre Jesus, há mais de 2000 anos, e 
que se encontra à disposição do rebanho terráqueo para alçá-lo 
a um novo patamar de convivência com deus, com o próximo 
e consigo mesmo.

nessa luminosa empreitada, às vezes nos deparamos com o 
preconceito e até com uma grande dose de ceticismo em relação 
aos termos “religião” e “evangelho”, uma vez que o ser humano 
ainda os relaciona a antigas posturas dominadoras, ilógicas e 
anti-científicas, com as quais conviveu durante muitas experi-
ências na carne, nas diversas romagens em que outrora esta-
giou nesse planoTerra.

Em verdade, amados irmãos, uma das grandes tarefas 
de todos os homens de boa vontade, nesta hora, é justamente 
modificar essa visão de alguns seres a respeito do grandioso 
processo amoroso pelo qual o Criador Supremo leva todas as 
suas criaturas até a “Luz divina” que habita os planos interiores 
da alma, e que lhes proporciona o equilíbrio, a força e a alegria, 
que são dádivas que as aguardam, como filhos retornando à Casa 
Paterna, após as experiências redentoras e elucidativas necessá-
rias nos primeiros momentos de sua caminhada cósmica.

Portanto, cabe a cada um de nós derramar uma visão mais 
moderna e lógica sobre o processo de “re-ligação consciente” 
(religião), do princípio inteligente à Fonte do amor-deus, 
demonstrando de forma objetiva, simples e sensata a importân-
cia das elucidações trazidas por irmãos mais evoluídos, através 
das eras passadas, no objetivo de apressar vossa alforria em 
relação à dor e ao sofrimento, derivados do desconhecimento 
das verdades interiores que regem os Universos. 

É importante que possamos levar as criaturas a valorizar 
tais elucidações, que acabaram por constituir-se nos códigos 
religiosos que tanto bem e tanta luz têm trazido aos relaciona-
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mentos humanos, auxiliando as criaturas a burilar suas almas, 
na confecção do “traje nupcial” de que nos falou Jesus, o que 
lhes possibilitará habitar moradas mais felizes na sequência de 
sua evolução rumo aos planos superiores.

Esta é uma das facetas de nossa tarefa de “Unificação no 
amor”: levar a todos uma compreensão madura e sensata sobre 
o processo religioso e a importância de todas as religiões, como 
“caminhos”, “setas”; enfim, como apoio e amparo ao rebanho 
na sua volta ao aprisco.

mas existe um outro aspecto a ser trabalhado por todos os 
“Bandeirantes da Luz” que querem laborar na edificação de um 
mundo melhor, ou seja, a tarefa de demonstrar a excelência do 
Evangelho de Jesus como tratado amoroso e científico, em que 
se encontram sintetizadas de forma objetiva e racional todas 
as leis que regem o Universo, como já explicitamos em várias 
mensagens outrora trazidas até vós, para iniciar-vos nessa com-
preensão que se faz necessária ao homem hodierno.

Podereis encontrar algumas dificuldades nessa tarefa, 
inclusive, em relação à nomenclatura que temos utilizado em 
nossas comunicações ao apresentarmos a missão iluminadora 
do mestre Jesus entre os homens; porém, é importante que 
insistamos na atual abordagem evangélica, pois é ela a “chave” 
que vem abrindo as portas para a penetração de nossa pro-
posta. o amor do Cristo e da Espiritualidade maior tem sido 
a força pacífica e luminosa que tem possibilitado o sucesso de 
nossa tarefa unificadora junto às mentes e principalmente aos 
corações de todos que anseiam por um mundo mais fraterno e 
solidário.

o próprio termo “evangelho”, por si só, traz uma energia 
poderosa dentro do esquema evolutivo do orbe, pois se cons-
titui em um verdadeiro mantran, possuindo uma força mag-
nética que penetra no íntimo das criaturas, convocando-vos à 
busca da verdade e do entendimento da relação deus-homem, 
homem-deus e homem-homem.

o amor que existe nesse termo, vibrado por Jesus e pelos 
mentores do orbe quando da escolha desse título, criou invisi-
velmente uma “aura de luz” em torno dessa denominação, que 
faz dessa palavra uma verdadeira “chamada ao Cristo”, a qual, 



Evangelho de a a Z 19

vagarosa, mas firmemente, vai levando à compreensão sobre 
a vida eterna o amor de deus a todos os homens que travam 
conhecimento com a proposta libertadora tão bem catalogada 
pelos evangelistas, sob a inspiração do alto.

Por outro lado, é importante ainda entendermos que não 
existe acaso no Universo, ou seja, “não cai uma folha de uma 
árvore e não morre um passarinho sem que deus queira, e 
todos os cabelos de nossa cabeça estão contados”, como dizia 
o mestre Jesus. dessa forma, podemos compreender porque 
então não foi escolhido outro nome pelo alto, como por exem-
plo “Tratado de Cristandade”, “manual do Cristianismo”, “o 
Caminho para todos”, “a Luz de Jesus” e sim a denominação 
Evangelho.

Existe um peso energético nesse nome, toda uma cadência 
e um sincronismo transcendental que opera efeitos interiores 
no ser humano, sedimentando a ideia do amor e adubando a 
semente como uma força luminosa que vai germinando, ama-
durecendo e chamando a atenção do discípulo para o sentido 
maior de sua jornada por esse Universo de deus.

Esse é o motivo que nos leva a insistir nessa abordagem 
inicial em nossos trabalhos, pois a grande necessidade do ser 
humano da Terra no presente momento é de muito amor, tole-
rância, compreensão, fraternidade e consolo. E, por meio da 
mensagem libertadora do Cristo-Jesus, estamos paulatinamente 
despertando a esperança nos corações e nas mentes daqueles a 
quem conseguimos atingir com a nossa proposta de “Unificação 
no amor”, lastreada na Boa nova do Cristo, como demonstra-
mos na presente obra.

Estamos no caminho certo, amados leitores. nossa par-
ceria vai, passo a passo, cumprindo amorosamente todas as 
fases planejadas para a implantação do Evangelho na Terra. 
Façamos de nossa atuação a alegria de sentir que colaboramos 
na edificação da felicidade dentro de nós e nos nossos irmãos 
que palmilham conosco esta bendita estrada que leva ao Pai.

muita Paz! muita Luz!
ramatís
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Prefácio

a incumbência de prefaciar mais um livro de ramatís é 
para nós, hoje participando de falanges de trabalho na Vida 
maior, uma alegria e também uma grande oportunidade de che-
garmos aos seres humanos da Terra com uma advertência quan-
to ao correto posicionamento que precisamos adotar ante os 
ensinamentos ofertados amorosamente pelos espíritos de luz que 
auxiliam a humanidade a crescer rumo a deus, na sua incessante 
busca de aproximação com o Criador, destino telefinalístico de 
todos os seres que habitam os universos.

Confesso que, quando encarnado, apresentei grande difi-
culdade em entender e aceitar a luminosa missão de nosso 
amigo e irmão ramatís, em decorrência de minha pretensão de 
tudo saber, tudo entender e me achar no direito de julgar vivos 
e mortos que não escreviam pela minha “cartilha”. a busca 
da equivocada “pureza doutrinária” (o motivo da maioria das 
mortes na história da humanidade), como que “engessou meu 
cérebro e meu coração”, tornando-me um ser muito ácido, em 
minhas críticas, principalmente em relação às obras de ramatís.

hoje, na vida do infinito, percebo meu equívoco, uma vez 
que, quando encarnados, por nos faltar a visão de conjunto e um 
pouco de humildade, muitas vezes, perdemos a oportunidade 
de aproveitar o manancial de conhecimentos e amor derramado 
pela Espiritualidade maior para alavancar nossos caminhos, e 
nos deixamos levar pelo nosso pseudo saber, atacando livros, 
pessoas e espíritos, defendendo posições sectaristas e, muitas 
vezes, ortodoxas que não levam a nenhum resultado prático e 


