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Prefácio

Queridos filhinhos, amados amigos:

Jesus de Nazaré de A a Z – O Avatar do Amor representa 
uma nova luz sobre a personalidade e envergadura deste puro ser 
que iluminou a Terra como nunca dantes havia ocorrido em sua 
história, transfundindo a cosmicidade do Cristo Planetário para a 
humanidade sedenta de consolo e esperança. O “Filho do Homem”, 
com o seu amor acendrado, balizou definitivamente a caminhada 
dos discípulos de todos os tempos, por entre o cipoal de dúvidas e 
incompreensões próprio de uma humanidade ainda imatura, habi-
tando um mundo de provas e expiações, cheia de ilusões e ainda 
incipiente no entendimento do Divino e dos caminhos que levam as 
criaturas à consciência cósmica.

Como bem assevera Ramatís nesta obra, o Jesus, que viveu na 
Terra, não é o mesmo ser cultuado por algumas doutrinas dogmá-
ticas que vicejam no orbe e que o distanciaram dos seres huma-
nos comuns, que transitam pelas ruas deste mundo, ansiosos por 
encontrarem o “mestre”, mas que, em virtude deste distanciamen-
to, vêem no Cristo-Jesus um Deus inatingível, utópico e teorizado 
que não encontra guarida em seus anseios de uma vida melhor, 
mais alegre e esperançosa, ao passo que, neste compêndio, seguin-
do planejamento engendrado pela espiritualidade maior, o Mestre 
nos é apresentado na sua verdadeira envergadura de Homem-Deus 
ou Deus-Homem, aliás, como todos os somos intrinsecamente, em 
essência, pois, como Ele mesmo nos afirmou: “Vós sois deuses!”, 
“O Reino de Deus está dentro de vós”, “Podeis fazer o que faço 
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e mais ainda!”, ou seja, um ser humano normal, criado simples 
e ignorante como todos os filhos de Deus e que, por seu esforço 
próprio, alcançou o patamar angélico que lhe possibilita ser hoje o 
governador de nossa morada.

Ramatís em seus livros, compilados na presente obra, traz o 
Cristo-Jesus para perto de nós, fazendo dele o irmão mais velho 
interessado em nossa felicidade, aquele que não fica eternamente 
sentado em um trono inacessível, em distantes paragens siderais, 
dirigindo os destinos dos homens, qual “robots” teleguiados, mas, 
ao contrário, caminha ao nosso lado, sentindo nossas emoções, 
se apiedando de nossas agruras e se alegrando com as nossas 
vitórias. Essa visão mais “humana”, diríamos, do Mestre Amado, 
descortina para todos aqueles que estiverem dispostos a “pegar 
sua cruz e segui-Lo” um caminho luminoso, cheio de descobertas e 
interiorizações que desemboca na aquisição do verdadeiro tesouro, 
aquele que “a ferrugem não consome, as traças não roem e muito 
menos os ladrões desenterram e roubam”, o tesouro de real valor, a 
“pérola escondida”, que nos alçará a patamares de luz em mundos 
superiores, ou mesmo, em planos mais sutis, nas zonas vibratórias 
superiores, deste lindo planeta azul.

Em minha última romagem terrena, tive ocasião de vivenciar 
momentos de grandioso júbilo espiritual, em contato com o Amor 
de Jesus, com sua egrégora luminosa que me fortaleceram sobre-
maneira nos momentos mais difíceis de minha caminhada, quando 
o  suor descia nas faces, quando as lágrimas teimavam em aflorar e 
quando a dúvida e o desânimo rondavam minha casa mental;  eis 
que o Sublime Peregrino se fazia sentido ao meu lado, me incen-
tivando a seguir em frente com fé e confiança no Pai Celestial que 
“não quer a morte do pecador”, afinal, “de que adianta ao homem 
ganhar a vida e perder a própria alma?”. Este é o Jesus vivo, o 
Jesus atuante, o Jesus sempre presente em nossas vidas, principal-
mente nos momentos cruciais de nosso caminhar, nos quais Ele 
está sempre presente, como pude testemunhar, o que me fortaleceu 
e auxiliou a transpor a rota escarpada da encarnação terrestre.

É esse Jesus, místico, filósofo, cientista, médico, mestre, mas 
acima de tudo, irmão, que Ramatís nos apresenta, nesta coletânea. 
Um Jesus diferente, com uma vida lastreada na lógica e na razão, 
nas leis cósmicas que regem o Universo, um Jesus mais lógico do 
que muitas interpretações existentes nas teologias do passado. Um 
cientista cósmico que enfeixou em sua exemplificação todas as leis 
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que regulam o Universo, deixando para a posteridade a tarefa de 
decodificar a profundidade esotérica das lições por ele trazidas, 
muitas vezes por detrás das aparentemente inocentes e pueris his-
torietas cunhadas para transportar os seus ensinos,  séculos afora, 
as majestosas e eternas parábolas.

Médico das Almas, curou e continua curando seus irmãos da 
Terra das mais diferentes mazelas, principalmente da ilusão da 
vida material que nos mantém chumbados à horizontalidade da 
vida animal, privilegiando os prazeres da carne em detrimento das 
alegrias do espírito. Demonstrou-nos o caminho certeiro para o 
desapego da matéria e a elevação dos espíritos conforme tenham 
vivido no dia-a-dia de sua existência terrena, afinal, “cada um rece-
berá segundo as obras” nos disse o Divino Rabi da Galiléia, mesmo 
porque “nosso reino não é deste mundo”.

Enfim, queridos filhos, conhecer Jesus, entender Jesus, mas, 
principalmente viver Jesus é a grande lição sobre a qual somos 
sabatinados, neste momento apocalíptico que vivem os terráqueos 
e, esta humilde obra tem como escopo nos auxiliar nesta cons-
cientização sobre o papel de Jesus em nossas vidas. Apresentando 
uma visão clara, objetiva e racional sobre a missão do Salvador 
dos Homens, ela nos ajuda a nos tornarmos melhores, seres mais 
amorosos (Fora da Caridade não há Salvação), calmos (Bem-
Aventurados os Mansos e Pacíficos), simples (Bem-Aventurados 
os Pobres de Espírito), misericordiosos (Perdoa setenta vezes sete 
vezes), atuantes (Pedi e Obtereis, Buscai e Achareis, Batei e a Porta 
se Abrirá), alegres (Não existe alegria maior do que a do amigo 
que dá a vida pelo outro amigo), e esperançosos (Haverá um só 
Rebanho para um só Pastor), trazendo ainda, mais uma infindável 
gama de orientações e posturas que têm o condão de nos fazer 
mais felizes e fortes perante a vida. 

Que possamos, então, aproveitar essa “Cascata de Amor” e 
de conhecimentos, para alavancar a nossa transformação moral 
e nos tornarmos verdadeiros Servos de Jesus a exemplificar a sua 
doutrina salvadora para os nossos companheiros de caminho, 
principalmente nesse momento de definições e dores acerbas, no 
qual, a grande maioria de nossos irmãos da Terra, encarnados e 
desencarnados, vivem totalmente distanciados dos mais comezi-
nhos princípios evangélicos que poderiam livrá-los das dores do 
exílio planetário já em andamento na propalada e há muito tempo 
anunciada “separação do joio e do trigo”, “dos bodes e das ovelhas” 
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ou  “da direita e da esquerda do Cristo”, que os levará para mun-
dos primitivos e inóspitos, no recomeço dolorido e extenuante para 
o aprendizado das lições negligenciadas na Terra.

O que Jesus espera de nós é que possamos liberar o Amor 
existente em nosso ser e, por meio do exemplo, da vivência dos 
postulados que nos Ele deixou, sermos luzes para essa humanida-
de perdida e atordoada ante os eventos do Fim dos Tempos que se 
multiplicam cada vez mais, no orbe terrestre. Há mais de dois mil 
anos o Mestre repete invisivelmente no interior de nosso ser o seu 
pedido, a sua humilde súplica até hoje ouvida e aceita por poucos:

Que brilhe a vossa luz, para que os homens vendo as 
vossas boas obras, glorifiquem o Pai que esta nos céus!

Mãos à obra, “Bandeirantes da Luz”, aproveitemos mais esse 
incentivo e nos tornemos arautos das verdades sagradas na simpli-
cidade de nossa vivência cotidiana, em casa, na rua, no trabalho, 
na instituição religiosa ou filosófica que frequentarmos e assim 
estaremos crescendo como espírito imortal e cumprindo o nosso 
sagrado dever para com o Amantíssimo.

Paz e Luz!
Do amigo,

Bezerra
14 de fevereiro de 2012
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Palavras do médium

Preparar esta obra talvez tenha sido uma das mais lindas e 
ricas experiências de nossa vida, uma vez que Jesus, o Sublime 
Peregrino, hoje, é para nós, o amigo querido, o irmão compassivo, 
o companheiro inseparável, nosso maior ídolo na Terra, aquele que 
nos tirou das sombras dos erros e ilusões e nos balizou o caminho 
de luz, alegrias e espiritualidade que hoje perlustramos.

Confessamos que, durante boa parte de nossa existência, 
víamos o Mestre apenas como um mito criado pelas religiões 
do passado como meio de dominação e de auferição de lucros 
financeiros, não tendo passado de um homem muito inteligente, 
mas sem qualquer conotação divina ou superior em termos trans-
cendentais. Quantas e quantas vezes assim manifestamos nossa 
opinião, lastreados em nossa total ignorância sobre a vida e obra 
deste magnífico homem-deus que é Sol rutilante a iluminar nossos 
seres, neste mundo de desterro.

Ocorre que, quando, há muitos anos atrás, entramos em 
contato com a doutrina espírita, por meio da codificação de Allan 
Kardec, imediatamente começamos a descobrir o verdadeiro Jesus 
de Nazaré. Em nosso coração e em nossa mente um imenso sen-
timento de ternura e carinho por esse ser começou a brotar, uma 
verdadeira “paixão” no sentido mais puro que se possa dar a esse 
sentimento incrivelmente poderoso que começou a tomar conta 
de nosso ser. Parecia-nos algo que já morava dentro de nós; não 
conseguíamos atinar com a força avassaladora desta empatia que 
despontava em nossa vida, em contato com o Mestre Divino.

Começamos então a perceber que estávamos redondamente 
enganados em nossa antiga opinião. Ele é verdadeiro, portentoso, 
equilibrado e bom e, além do mais, é nosso irmão maior, amigo 
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de todas as horas e companheiro inseparável durante a nossa 
jornada na Terra.

Foi uma revolução imensa em nosso interior, uma total 
mudança de paradigmas, como tem sido cada dia mais, na medida 
em vamos compreendendo melhor a sua proposta de reforma ínti-
ma, deixada no seu Evangelho redentor e o seu acendrado Amor 
pela humanidade da Terra

Após os primeiros contatos dentro da codificação espírita, 
tivemos um magnífico e espetacular despertar espiritual, quando 
um amigo querido nos ofertou um exemplar da obra O Sublime 
Peregrino ditada pelo espírito Ramatís e psicografada pelo 
médium Hercílio Maes. 

Este foi, com certeza um dos momentos mais lindos e impor-
tantes de nossa vida, pois, a leitura e o estudo de tal livro mudaram 
completamente a nossa existência, alterando substancialmente a 
visão anterior do Cristo-Jesus que agasalhávamos em nosso ser.

Ramatís nos apresentou o Jesus irmão, homem, alegre, próxi-
mo e muito parecido conosco em nossos erros e enganos próprios 
de nossa imaturidade espiritual. Saber que Jesus um dia já passou 
pelas dificuldades que ora passamos e que as venceu, foi para nós 
uma revelação fantasticamente importante que mudou comple-
tamente nossa forma de entender a vida, Deus, nossos irmãos de 
caminhada e principalmente a nós mesmos, trazendo a esperança 
e a certeza da vitória, anteriormente, longe de nossas conjecturas 
sobre a vida e sobre o futuro do ser humano. Ora querido leitor: SE 
ELE CONSEGUIU, NÓS TAMBÉM VAMOS CONSEGUIR! Isso 
foi fantástico para nós e continua sendo, é a certeza de um porvir 
de luz e felicidade que nos dá muita força e coragem para seguir 
adiante em nossos caminhos.

Podemos dizer com toda convicção e plena certeza: O Sublime 
Peregrino é a obra de nossa vida! Foi o livro que nos tornou tudo 
que somos hoje, que alicerçou toda a tarefa mediúnica, espiritual 
e espiritualista que desenvolvemos nos dias atuais. Em verdade, 
não encontramos palavras para transmitir a grandiosidade da 
mudança interior provocada pela visão de Jesus que Ramatís nos 
transmitiu nessa obra, e que foi capaz de “mudar uma vida para 
melhor”, como foi o nosso caso.

Posteriormente fomos entrando em contato com as demais 
obras e nos maravilhando com o carinho e o amor que Ramatís 
dedica ao Mestre Jesus, sendo que, podemos afirmar com toda 


