
Adriana Pizzutti dos Santos
Apresentação disponível em Apresentação disponível em 
www.searadomestre.com.brwww.searadomestre.com.br

http://www.searadomestre.com.br/


“Eis que vos trago boas novas de grande 
alegria,... nasceu para vós, hoje, um salvador, que 
é o Cristo Senhor,... Glória a Deus nas alturas, 
paz na Terra aos homens de boa vontade.”    

Lc, 2:10 e 14





A CAMINHO DA LUZ
Emmanuel/Francisco C. Xavier



Há cerca de 4 bilhões e 500milhões de anos quando 
o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar, a 

fim de que se lançassem as balizas do nosso 
sistema e os princípios da vida na matéria... 



...Reuniu-se nas proximidades da Terra uma 
Comunidade de Espíritos Puros e Eleitos pelo 

Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um 
dos membros divinos, a fim de solucionar 

problemas decisivos da organização e da direção de 
nosso planeta. 



Imaginemos a sua composição nos primeiros 
tempos de existência... Laboratório de matérias 
ignescentes, onde a temperatura se eleva, por 

vezes, a 2.000 graus de calor. 



Como se a matéria colocada num forno, incandescente, 
estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios... O 

frio dos espaços atua.



Formam-se os primitivos oceanos, e as grandes 
tempestades varrem a superfície do planeta, mas 

sobre a Terra o caos fica dominado como por 
encanto. 



As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar. As mãos 
de Jesus haviam descansado, após o longo período de 

confusão dos elementos físicos da organização 
planetária.



Com as suas legiões de trabalhadores divinos,  
Jesus lançou o escopro da sua misericórdia sobre o 
bloco de matéria informe, que a Sabedoria do Pai 

deslocara do Sol para as Suas mãos.



Talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual 
o Seu coração haveria de expandir-se em amor, 

claridade e justiça.





Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, 
estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da 

Terra.



Organizou o cenário da vida, criando o indispensável à 
existência dos seres do porvir. 



A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e 
sábias... Substituíram-lhe a providência com a palavra 
“natureza”, mas o Seu amor foi o Verbo da criação do 

princípio.



Quando a luz do Sol beijava a beleza melancólica 
dos continentes e dos mares, Jesus reuniu nas 

Alturas os intérpretes divinos do seu pensamento.



Viu-se, então, descer sobre a Terra, uma nuvem de 
forças cósmicas. Lançara Jesus à superfície do mundo o 

germe sagrado dos primeiros homens.



Os tipos adequados à Terra foram consumados em 
todos os reinos da Natureza...



Até que um dia as hostes do invisível operaram 
uma definitiva transição no corpo perispiritual, dos 

homens primitivos. 



Muito tempo depois, um dos orbes da Capela,  que 
guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira 

a culminância de um dos seus extraordinários ciclos 
evolutivos.



Alguns milhões de Espíritos rebeldes lá existiam... As 
grandes comunidades espirituais, diretoras do Cosmos, 
deliberaram localizar aquelas entidades aqui na Terra.



Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de 
amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores 

e infelizes. 



Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se 
desdobravam na Terra. Abençoou-lhes as lágrimas, e 

prometeu-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda 
no porvir.



Aquelas almas aflitas e atormentadas 
reencarnaram. Com essas entidades nasceram no 

orbe os ascendentes das raças brancas.



...Nefastos acontecimentos envolviam a Terra. O Planeta 
não podia perder a sua posição espiritual, depois das 

conquistas da sabedoria ateniense e da família romana.



A lição do Salvador deveria resplandecer para os 
homens, controlando-lhes a liberdade com a 

exemplificação perfeita do amor. 



Quando reinava Augusto, viu-se uma noite cheia de 
luzes e de estrelas maravilhosas... 



A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição 
salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade 

representa a chave de todas as virtudes.



E Ele veio! 

“A política de dominação estabelecia a exploração 
do homem pelo homem e a opressão da força em 
detrimento do direito. A sociedade desvairava e o 
valor do homem eram as suas posses transitórias.” 

Florações Evangélicas
 Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



“Em virtude dos seus 
postulados sublimes de 
fraternidade, a lição do 
Cristo representava o a-
silo de todos os deses-
perados e de todos os 
tristes.” 

A Caminho da Luz
Emmanuel/Francisco Xavier



Historiografia de Jesus

 Flávio Josefo: historiador do povo hebreu
  “No ano 62 da nossa era, foi decapitado em Jerusalém, 

Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo.”                             
                                         Ano 70

  “Nesta época viveu Jesus, um homem excepcional porque 
realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos 
entre os judeus.”    

                                                                                Antiguidades Judaicas



Tácito: historiador romano (século II)

Plínio, o Jovem
“Reúnem-se antes do nascer do sol e cantam um hino 

ao Cristo... Comprometem-se sob juramento a não 
cometer roubos, assaltos ou adultérios, e a nunca 
abdicarem da fé.” Carta ao imperador Trajano 

Tradição oral: Evangelistas



Paulo de Tarso 



Jesus existiu realmente? 

 “A crença num mito não teria sido suficiente para 
inspirar aos primeiros cristãos o espírito de sacrifício, o 
heroísmo em face da morte; não lhes teria 
proporcionado os meios de fundar uma religião que 
dura há vinte séculos. Só a verdade pode desafiar a 
ação do tempo e conservar a sua força, a sua moral, a 
sua grandeza.” 

Léon Denis



Como era Jesus? 

Personalidade inconfundível e única;
Olhos profundamente misericordiosos;
Beleza suave e indefinível;
Longos e sedosos cabelos de fios castanhos;
Semblante compassivo;
Sorriso divino revelando bondade imensa e singular 

energia;
Linguagem encantadora.

Há 2000 anos…
Emmanuel/Francisco C. Xavier



“A Sua majestade 
destacava-se emoldurada de 
luz, esparzindo a Sua pre-
sença por todo lado... Sua 
voz macia e quente, 
aveludada e compassiva 
alcançava todas as mentes e 
corações, impregnando-os...” 
       Joanna de Ângelis 



“A sua mensagem, rica de doçura, é a captação 
perfeita do rosto daquele homem invulgar, além das 
perspectivas físicas...”             Divaldo Pereira Franco

Akiane Kramarik “O príncipe da paz”



Que Homem é esse?

 Amava as crianças; 
Tinha profunda compaixão pela criatura humana;
Jamais se excusava;
Nunca demonstrou cansaço;
Abandonado, traído, negado, esquecido, nunca teve 

uma palavra de queixa nem de reclamação.



“O Ser transcendente que é exteriorizava-se com uma 
força inexcedível*, penetrando tudo e todos,... Dava-se 
uma incomum transformação naqueles que O 
encontravam. Ninguém perma-necia como antes...”

Joanna de Ângelis 

*Que não pode ser excedido ou 
ultrapassado...



“Vivenciou tudo quanto 
ensinou, comportando-se 
como modelo imprescindível 
à lição ministrada... O Seu é o 
ministério do exemplo, da 
ternura, do amor e da 
compaixão.”

Diretrizes para o êxito 
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco



   “Meu reino não

 é deste mundo...”
                                      Jo, 18:36



“Jesus é um    
homem  

  incomparável.”
                                     

                   Ernest Renan, 1862



“Se me amais, guardai os meus mandamentos; e eu 
rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a 
fim de que fique eternamente convosco: 

O Espírito de Verdade...”          Jo,  14:15 - 16 

O Consolador Prometido



O Espiritismo

Preside ao seu advento o Espírito de Verdade;
Revive, no campo moral, os ensinamentos do Mestre e 
propõe uma mudança comportamental;
Surge o entendimento dos direitos e responsabilidades de 
cada criatura;



O que antes se apresentava como injustificável 
abandono do Pai fica esclarecido;
O que antes não se ajustava a razão transforma-se em 

compreensão clara da justiça divina;
Cabe ao homem a luta consigo mesmo a fim de 

vencer suas imperfeições morais.



Qual o tipo mais 
perfeito que Deus tem 
oferecido ao homem, para 
lhe servir de guia e 
modelo? 

O Livro dos Espíritos-q. 625
Allan Kardec

“Jesus”



“Eu sou a Luz do mundo,...”          Jo, 8:12

“Eu sou o Pão da vida.”                 Jo, 6:35

“Eu sou o Caminho, e a Verdade e a Vida.”
                                                     Jo, 14:6

“Ninguém vem ao Pai senão por mim.” 
                                                                                                Jo, 14:6



Encontrar Jesus

“Zaqueu desce depressa 
porque hoje devo 
hospedar-me em tua 
casa.”                 
                                            Lc, 19:5



“Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e 
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai 
sobre vós o meu jugo e aprendei comigo... e 
achareis repouso para vossas almas, pois é 
suave o meu jugo e leve o meu fardo.”             
                                   Mt, 11:28-30



O que significa 
seguir Jesus?



“Este é  o meu   manda-

mento:  Que ameis uns 

aos outros como eu vos 
amei.”                   Jo,15:12



Seguir o Cristo

Caridade

Benevolência

Indulgência

Perdão das ofensas

O Livro dos Espíritos-q. 886
Allan Kardec



O que nos impede de seguir o Cristo?

Autoconhecimento



“Se já sentiste a 
mensagem de Jesus,... não 
te detenhas. Aproveita esse 
momento importante e 
deixate penetrar por ela,... 
Esse é o teu momento de 
realmente aprenderes a 
viver.” 

Diretrizes para o êxito 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



Permaneça no Alto

“Aquele que estiver 
sobre o eirado* não 

desça”. 
Mt, 24:17 

*Terraço, coberta



NUNCA TE AFASTES DE JESUS! 



“Todos somos dos chamados ao grande labor e o 
nosso mais sublime dever é responder aos apelos do 
Escolhido.”

A Caminho da Luz
Emmanuel/Francisco Xavier

A obra do Cristo é a construção do 
Bem no Planeta! 

Os trabalhadores de Jesus



“Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos 
obreiros da última hora... Todos viestes quando 
fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco 
mais tarde,... empregai bem a hora que vos resta.”    
         Constantino, Espírito Protetor. Bordeaux, 1863

O ESE cap XX- item 2
Allan Kardec

Os trabalhadores da última hora



“Semeador da luz não temas a treva nem a 
discórdia, a precipitação ou a preguiça. Muitos se 
dizem cansados, outros se afirmam desiludidos, 
vários desejam renovar emoções, alguns 
simplesmente desertaram. Prossegue tu, ...mesmo 
que te suponhas abandonado, a sós... Semeia a luz da 
esperança, ainda e sempre...” 

Florações Evangélicas
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco

Aos trabalhadores de Jesus



“O sentimento do dever 
cumprido vos dará repouso 
ao espírito e resignação... O 
coração bate então melhor, a 
alma se asserena e o corpo se 
forra aos desfalecimentos.”  
      O Espírito de Verdade. Havre, 1863

O ESE cap VI- item 8
Allan Kardec



“São chegados os   tem-

pos em que as forças do

mal  serão compelidas a

abandonar as suas   der-

radeiras posições de do-

mínio  nos    ambientes 

terrestres,...” 

A Caminho da Luz
Emmanuel/Francisco Xavier



Ave, Cristo!
Emmanuel/Francisco Xavier

““O Excelso Benfeitor, acima de tudo, O Excelso Benfeitor, acima de tudo, 
espera de nossa vida o coração, o caráter, a espera de nossa vida o coração, o caráter, a 
conduta, a atitude, o exemplo e o serviço conduta, a atitude, o exemplo e o serviço 
pessoal incessante, únicos recursos com que pessoal incessante, únicos recursos com que 
poderemos garantir a eficiência de nossa poderemos garantir a eficiência de nossa 
cooperação,... na edificação do Reino de cooperação,... na edificação do Reino de 
Deus.”Deus.”
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