
Quem é Jesus?
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“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

Quem é Jesus?



O momento histórico



“Naqueles dias, as legiões ro-
manas esmagavam o mundo 
conhecido, enquanto a deca-
dência moral tomava conta da 
capital do Império e se espa-
lhava por toda parte. A degra-
dação humana atingira o 
clímax(...). A crueldade reinava 
soberana (...).”

Rejubila-te em Deus
 Joanna de Ângelis/Divaldo Franco

O momento histórico



“E, quando reinava Augusto, 
(...) viu-se uma noite cheia de 
luzes e de estrelas 
maravilhosas(...). Alvorecia 
uma nova era para o globo 
terrestre.”

A Caminho da luz
 Emmanuel/Francisco C. Xavier

O nascimento...



“Não havendo lugar para Ele, na cidade superlotada de 
peregrinos que vieram para o recenseamento imposto 
por Augusto, viu o mundo terrestre em uma gruta 
calcária, uma verdadeira estrebaria onde se 
agasalhavam animais domésticos (...).” 

Vivendo com Jesus
 Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco

Nasceu Jesus!



“Chegara o momento em que Jesus deveria iniciar o 
Seu ministério. Ele havia elegido aquela região 
simples, de onde, por ironia, asseverava-se que nada de 
bom poderia sair.” 

O início do ministério 

Vivendo com Jesus
 Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



“Narrava-se que um homem singular e profeta 
aparecera e informara ser o Filho de Deus (...). Surgira 
inesperadamente e manifestara-se a pessoas diferentes, 
esclarecendo que viera fundar um reino de amor e de 
justiça para os deserdados e sofredores.”

O início do ministério 

Trigo de Deus
 Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



“A Sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava 
todos os seres humanos; especialmente, porém, aqueles 
que eram espoliados, que haviam sido excluídos do 
convívio social edificante, que perderam tudo menos o 
direito de ser amados (...).”

Vivendo com Jesus
 Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco

E Ele veio!  



“Acercou-se de uma barca 
onde os irmãos Pedro e 
André (...) se 
encontravam, e, após fitá-
los demoradamente (...) 
disse: -Vinde após mim, e 
eu vos farei pescadores de 
homens.”

A escolha dos 12...

Vivendo com Jesus
 Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



A escolha dos 12...

“Jesus foi adiante e convidou outros dois pescadores, 
um dos quais muito jovem e de aparência sonhadora, e 
falou-lhes com a mesma candura. Então eles, deixando 
as redes, seguiram-no.”

Vivendo com Jesus
 Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



“Ninguém entendia o que acontecera com aqueles 
antigos pescadores e outros, como o cobrador de 
impostos, que deixou também a sua coletoria para 
segui-lo (...).

A escolha dos 12...

Vivendo com Jesus
 Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



“E percorria toda a Galileia (...), proclamando o 
Evangelho do Reino, curando toda doença e toda 
enfermidade (...). A sua fama espalhou-se pela Síria 
inteira, e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, 
acometidos de diversas doenças e tormentos, 
endaimoniados, lunáticos e paralíticos; e ele os curou.”   
                                              Mt, 4: 23-24

As curas 

O Novo testamento
 Haroldo Dutra Dias



Como era Jesus? 

üEspontâneo como as aragens perfumadas do ama-
nhecer...

üNobre como uma labareda crepitante...

üGentil como o sorriso das flores...

üBom como um favo de mel...

üTerno como a esperança... 

Atitudes renovadas
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco



O sermão do monte



“Bem-aventurados os pobres e os aflitos!”

 

“Bem-aventurados os sedentos 

de justiça e misericórdia!”

“Bem-aventurados os pacíficos 

e os simples de coração!”

Boa Nova 
Humberto de Campos/Francisco C. Xavier

O sermão do monte



“Vós sois o sal da Terra!”

“Vós sois a luz do mundo!” 

“Brilhe a vossa luz diante dos homens!” 

“Entesourai pra vós tesouros no céu...”

O Novo testamento- Mateus cap. 5 
Haroldo Dutra Dias

O sermão do monte



“Amai a vossos inimigos, 

fazei o bem aos que vos odeiam!” 

“Como quereis que os homens vos façam,

da mesma forma fazei vós a eles...” 

“Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados; 
não condeneis, e de modo nenhum sereis 

condenados.”

O Novo testamento- Lucas cap. 6 
Haroldo Dutra Dias

O sermão do monte



“O amor deveria ocupar lugar de destaque nos códigos 
do futuro(...), oferecido aos que se fizeram difíceis de 
ser amados, aos ingratos, aos egoístas (...).”

A mensagem do amor imortal
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco

É preciso amar!



“Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros; assim como vos amei, que também vos ameis 
uns aos outros.”                                         Jo 13:34 

A última ceia 

O Novo testamento
 Haroldo Dutra Dias



As parábolas

“Evitou os discursos que perturbassem a mente e 
exigissem muito da razão, optando pelas parábolas 
simples que lhes penetravam melhor os sentimentos e o 
raciocínio(...).”

A mensagem do amor imortal
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



Diretrizes para o êxito 
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco

O exemplo

“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”. 



“O maior milagre que Jesus operou, o que verda-
deiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução 
que seus ensinos produziram no mundo(...).”

Os milagres

A Gênese cap. 15 
Allan Kardec



O maior milagre

“Jesus(...), nascido na mais humilde condição, no seio de 
um povo pequenino, quase ignorado e sem 
preponderância política, artística ou literária, apenas 
durante três anos prega a sua doutrina...”

A Gênese cap. 15 
Allan Kardec



Jesus
üDesatendido e perseguido...

üTraído... Renegado... Abandonado...

üSó fazia o bem...

üCondenado ao suplício que só aos criminosos era 
infligido...

üNada escreveu... 

O maior milagre

A Gênese cap. 15 
Allan Kardec



“Força alguma(...) poderá im-
pedir o processo irreversível da 
evolução comandada por esse 
Vencedor Incomparável, que 
transformou os braços de uma 
cruz de vergonha em asas 
luminosas de libertação 
perene.”

Quem é Jesus?

Rejubila-te em Deus
 Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



Noite igual
 James W. Marotta 

“Noite igual não haverá neste mundo. Anjos 
cantando. É Natal. Nasceu o Cristo para 

mostrar que no coração há um lugar para 
todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. 

Te damos graças, oh! Mestre, por nascer 
entre nós a cada dia, e vem junto com o sol 

trazendo a paz,

 esperança de ver outra noite igual.”
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