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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 
visão de Deus, da vida, de nossos irmãos de caminhhada e, 
principalmente, de nós mesmos.

O Evangelho de Jesus tem esta força: muda vidas, propõe 
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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 para melhor. Conforme 
afirma Allan Kardec, o Evangelho tem este poder: reformula 
o ponto de vista sob o qual encarávamos a vida na Terra e o 
próprio Cosmo, benefício incalculável. Vale a pena nos dedicar-
mos a conhecer, apreciar e principalmente vivenciar os ensina-
mentos 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, e 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 
auxiliar os nossos irmãos de caminhada, ávidos por orientações 
que possam torná-los mais fortes perante a vida.

Esse engajamento proporcionado pela Luz do Evangelho 
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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 desta 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
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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:

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 
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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 neste plano-Terra.

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-
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 
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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, 
vagarosa, mas firmemente, vai levando à compreensão sobre a 
vida eterna e o amor de Deus a todos os homens que travam 
conhecimento com a proposta libertadora, tão bem catalogada 
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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 Mestre 
Jesus. Dessa forma, podemos compreender porque então não 
foi escolhido outro nome pelo Alto, como por exemplo “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, 
tolerância, compreensão, fraternidade e consolo. E, por meio 
da mensagem libertadora de 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 
chegarmos aos seres humanos da Terra com uma advertência 
quanto 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 inces-
sante busca de aproximação com o Criador, destino 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 
semeiam confusão na mente do público necessitado de amor e 
entedimento dos mecanismos cósmicos que regem a vida.
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Queridos companheiros, a maravilha da vida e do amor 
de Deus é que hoje conseguimos, com muita alegria, rever nos-
sos posicionamentos ao perceber na obra uma profundidade 
antes não identificada por nós, uma gama de ensinamentos 
holisticamente trazidos por Ramatís, complementando aquilo 
que Allan Kardec, magistralmente, deixou para a humanidade 
e que Chico Xavier, amorosamente, deu sequência com suas 
quase 500 obras espíritas trazidas a lume no afã de orientar 
nossos irmãos encarnados e desencarnados em seu caminhar 
pelas estradas das vidas sucessivas, sobre como se harmonizar 
com as Leis Divinas que governam o Cosmo.

Evangelho de A a Z – O caminho da angelitude – 
Aprendendo com Ramatís é mais uma dessas luzes que vêm, 
com muita pujança, demonstrar a excelência da missão do 
Mestre dos Mestres, e a importância de o ser humano começar 
a praticar as lições que Ele deixou, como exemplos definitivos 
para a felicidade dos homens, sob pena de terem de amargar 
o doloroso exílio em planetas de ordem inferior a que serão 
submetidos os recalcitrantes no amor, ou seja, aqueles que 
ainda insistem em viver na ilusão de “Maya”, buscando sofre-
gamente os “tesouros que as traças roem, a ferrugem consome 
e os ladrões desenterram e roubam”, vivendo uma vida total-
mente artificial, sem se preocupar com a sua saúde espiritual, 
assemelhando-se às virgens néscias da parábola evangélica.

O leitor, ao cumpulsar este compêndio extraído do amor de 
Jesus, poderá encontrar um norte para seus caminhos, percebendo 
acima de tudo que “não foi feito do barro da terra, mas sim da luz 
das estrelas”, sendo um “deusinho em miniatura”, herdeiro dos 
Céus, como demonstra Ramatís e como nos mostram as orien-
tações contidas na Boa Nova e muito bem salientadas em mais 
este luminoso livro que chega para nosso deleite. Após o estudo 
desta obra, com certeza o buscador da luz estará mais fortalecido 
em seus ideais de fraternidade e solidariedade, entendendo que, 
como dizia Jesus, “só o amor salva o homem” e que está na hora 
de a humanidade dar o devido valor à obra desse Homem-Deus 
que representa o Pai na Terra, como canal do Cristo Planetário, e 
que nos deixou o código definitivo que pode balizar o “caminho da 
angelitude” como dita o título da presente obra.

Que possamos nos aproximar de mais esta obra com “os 
olhos de ver” e “os ouvidos de ouvir” de que nos falou Jesus, sem 
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prevenções, preconceitos e sectarismos. Aí sim, poderemos sor-
ver o nectar de luz que evola de seu conteúdo amoroso e que nos 
levará a uma reflexão salutar sobre nosso destino arcangélico e 
sobre como otimizar a subida evolutiva e alcançar a felicidade, 
desiderato tão almejado por todo ser criado.

Que a vontade de crescer rumo ao Pai seja o êmulo de 
nossos estudos e que este humilde compêndio possa nos ofe-
recer uma perspectiva sobre a obra de Ramatís, no que tange 
à luminosidade evangélica, trazendo-nos a coragem e a firme e 
indemovível decisão de estudar o restante dos livros desse gran-
de amigo da Espiritualidade, aprofundando-nos naquilo que 
seu amor deixou para a humanidade da Terra, principalmente 
para os cidadãos do Ocidente, muitas vezes ainda carentes da 
visão esotérica do Oriente, apresentada corajosamente pelo 
nosso grande amigo em seus mais de 40 livros trazidos a lume, 
como já disse, com destemor e com a consciência tranquila de 
estar fazendo o melhor pela humanidade da Terra, que tanto 
ama e com a qual assumiu o compromisso, desde os primórdios 
de sua evolução, de dar amparo àqueles que buscam o entendi-
mento dos porquês da vida.

De nossa parte, fica apenas um último pedido: cautela com 
os radicalismos! Toda obra literária traz algo de bom. Vamos 
trabalhar, ajudar, orientar, praticar a santa caridade incondi-
cionalmente, utilizar tudo de bom que o Criador derrama para 
a humanidade, nesta hora decisiva da transição planetária. 
Que possamos deixar de lado nosso orgulho e nossa vaidade 
de “pseudos sábios”, que, muitas vezes, nos levam a assumir 
posições anti-fraternas, pois na verdade nada sabemos perante 
a sabedoria cósmica, e, se conseguirmos vivenciar este posi-
cionamento, verdadeiramente, dentro e fora de nós, estaremos 
nos inscrevendo no exército de Luz de Nosso Senhor, e cola-
borando com nossos irmãos de humanidade, neste momento 
tão importante para o planeta e sua população, encarnada e 
desencarnada.

Paz e Luz!
H. P.
29.12.13


