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MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• O Evangelho de Jesus é a 
maior fonte para que o 
médium possa despertar para 
uma consciência plena, desde 
que busque percebê-lo em 
“espírito e verdade” como Ele 
nos recomendou.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• Vamos estudar um caminho 
para o que o médium possa 
despertar a consciência para a 
tarefa que lhe cabe 
desenvolver, a partir de 3 
versículos do Evangelho 
segundo Mateus, capítulo 11: 28 
a 30.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

•Vinde a mim, todos 
os que estais 
aflitos e 
sobrecarregados, e 
eu vos aliviarei. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• Tomai sobre vós o meu 
jugo, e aprendei comigo, 
que sou manso e 
humilde de coração, e 
encontrareis descanso 
para a vossa alma. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

•Porque o meu 
jugo é suave, e 
o meu fardo é 
leve.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• É fundamental que todo 
médium se torne um aprendiz 
de Jesus. Jesus é o Mestre de 
amor, de mansidão e de 
humildade e nós somos 
convidados a sermos 
aprendizes dessas virtudes 
que nos conduzem a Deus. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS
• Esses versículos anotados por 

Mateus demonstram as seis 
etapas do autoencontro 
amoroso para que o médium 
possa modelar Jesus, tornando-
O verdadeiramente o Caminho 
da Verdade e da Vida, o Mestre 
que nos conduz a Deus.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• 1ª. Etapa: Reconhecer-se em 
sofrimento, aflito e 
sobrecarregado a partir das 
próprias ações de desamor, 
rebeldia e orgulho diante da 
Vida,  buscando o 
arrependimento sincero. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• 2ª. Etapa: Após o reconhecimento 
da própria incúria pelo 
arrependimento sincero, ir ao 
encontro do amor incondicional 
que Jesus representa com o 
objetivo de conseguir alívio ao 
sofrimento, para que possa se 
tornar um aprendiz do Mestre.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

•3ª. Etapa: Tomar a lei 
de amor, justiça e 
caridade como 
diretriz de vida para 
poder aprender.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

•4ª. Etapa: Tornar-se, 
efetivamente, um 
aprendiz do Mestre 
amoroso, brando e 
humilde de coração.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

•5ª. Etapa: Encontrar 
a serenidade e a 
harmonia geradas 
pela condição de ser 
um aprendiz.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

•6ª. Etapa: Tornar a 
própria vida suave e a 
evolução, por meio do 
aprendizado, um fardo 
leve de ser carregado.  



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS
• Aprofundemos, agora, na exegese 

dos versículos anotados por 
Mateus, estudando cada etapa do 
autoencontro amoroso 
individualmente e como deve ser a 
postura do médium espírita-
cristão em cada uma dessas 
etapas.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• 1ª. Etapa: Reconhecer-se em 
sofrimento, aflito e 
sobrecarregado a partir das 
próprias ações de desamor, 
rebeldia e orgulho diante da 
Vida, buscando o 
arrependimento sincero. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• (Emmanuel – Emmanuel páginas 66 e 67) –
QUEM SÃO OS MÉDIUNS NA SUA 
GENERALIDADE – “Os médiuns, em sua 
generalidade, não são missionários na 
acepção comum do termo; são almas que 
fracassaram desastradamente, que 
contrariaram, sobremaneira, o curso das 
leis divinas, e que resgatam, sob o peso de 
severos compromissos e ilimitadas 
responsabilidades, o passado obscuro e 
delituoso. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “O seu pretérito, muitas vezes, se 
encontra enodoado de graves deslizes e 
de erros clamorosos. Quase sempre, são 
Espíritos que tombaram dos cumes 
sociais, pelos abusos do poder, da 
autoridade, da fortuna e da inteligência, e 
que regressam ao orbe terráqueo para se 
sacrificarem em favor do grande número 
de almas que desviaram das sendas 
luminosas da fé, da caridade e da virtude. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “São almas arrependidas que 
procuram arrebanhar todas as 
felicidades que perderam, 
reorganizando, com sacrifícios, 
tudo quanto esfacelaram nos 
seus instantes de criminosas 
arbitrariedades e de condenável 
insânia.”



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• O Céu e o Inferno – Allan Kardec  -
Código Penal da Vida Futura 16º - “O 
arrependimento, conquanto seja o 
primeiro passo para a regeneração, não 
basta por si só; são precisas a expiação e 
a reparação.

• “Arrependimento, expiação e reparação 
constituem, portanto, as três condições 
necessárias para apagar os traços de 
uma falta e suas consequências. 



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “O arrependimento suaviza os 
travos da expiação, abrindo pela 
esperança o caminho da 
reabilitação; só a reparação, 
contudo, pode anular o efeito 
destruindo-lhe a causa. Do 
contrário, o perdão seria uma 
graça, não uma anulação.”



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• Livro “Até o Fim dos Tempos” – Cap. 
Mediunidade – vínculo de luz – Amélia 
Rodrigues a partir da seguinte passagem 
registrada por Mateus no capítulo 16 vv. 15 
a 27 aborda a questão de a mediunidade 
poder ser utilizada tanto para o vínculo com 
a luz, quanto com a sombra.

• 15 Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu 
sou?

• 16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu 
és o Cristo, o Filho do Deus vivo.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS
• 17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-

aventurado és tu, Simão Barjonas, porque 
não foi carne e sangue quem to revelou, 
mas meu Pai, que está nos céus.

• 18 Pois também eu te digo que tu és Pedro e 
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e 
as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela.

• 19 E eu te darei as chaves do Reino dos 
céus, e tudo o que ligares na terra será 
ligado nos céus, e tudo o que desligares na 
terra será desligado nos céus.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS
• 20 Então, mandou aos seus discípulos que 

a ninguém dissessem que ele era o Cristo.
• 21 Desde então, começou Jesus a mostrar 

aos seus discípulos que convinha ir a 
Jerusalém, e padecer muito dos anciãos, e 
dos principais dos sacerdotes, e dos 
escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 
terceiro dia. 

• 22 E Pedro, tomando-o de parte, começou a 
repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem 
compaixão de ti; de modo nenhum te 
acontecerá isso.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS
• 23 Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: 

Para trás de mim, Satanás, que me serves 
de escândalo; porque não compreendes as 
coisas que são de Deus, mas só as que são 
dos homens.

• 24 Então, disse Jesus aos seus discípulos: 
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se 
a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-
me;

• 25 porque aquele que quiser salvar a sua 
vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida 
por amor de mim achá-la-á.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• 26 Pois que aproveita ao homem 
ganhar o mundo inteiro, se perder 
a sua alma? Ou que dará o homem 
em recompensa da sua alma?

• 27 Porque o Filho do Homem virá 
na glória de seu Pai, com os seus 
anjos; e, então, dará a cada um 
segundo as suas obras.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• Ampliando o relato dessa passagem, Amélia 
Rodrigues fala dos desdobramentos das 
observações de Jesus, anotadas por 
Mateus: “Naquela noite, quando as estrelas 
cintilantes como poeira de luz adornavam o 
zimbório, Pedro acercou-se do Mestre, que 
se encontrava sentado sobre algumas 
raízes de velha figueira, e porque houvesse 
permanecido sem entender a ocorrência, 
tomando de angústia, indagou com 
respeito:



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “- Serei eu, Senhor, Satanás, que me hei 
constituído um estorvo para o Teu santo 
labor? E se assim o sou, porque me 
entregaste a responsabilidade pela 
preservação das Tuas palavras, cuidando 
de ligar almas ao Teu messianato, que 
confirmas no céu?

• “O Amigo compassivo, que houvera 
percebido o véu de tristeza que 
ensombrecia a face do discípulo, esclareceu 
docemente:



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS
• “- Simão, o homem na Terra é um canal por 

onde vertem a inspiração e o pensamento 
da Imortalidade, sempre em contato com os 
transeuntes do vale de sombras, a fim de 
que possam desfrutar de claridades 
espirituais e terem renovadas as suas 
forças. Nem sempre porém, a onda que 
envolve o ser é de procedência superior.

• “Fazendo uma pausa natural, a fim de que o 
humilde pescador pudesse apreender todo 
o significado da informação profunda, logo 
prosseguiu, esclarecendo:



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “- Quando me identificavas como 
Messias, meu Pai comandava o teu 
pensamento e foste instrumento de 
vida. Por isso te disse que não havia 
sido a carne nem o sangue, porque não 
se tratava de raciocínio, de uma 
conclusão do teu cérebro. A revelação 
te alcançava a mente em sintonia com 
a Verdade e te tornaste intermediário 
dela.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “Logo depois, porque o medo te 
perturbasse a razão, esquecendo-te de 
que a nossa é uma jornada para o 
sacrifício, que o cordeiro segue para o 
matadouro, a fim de que a Sua 
mensagem se perpetue pelo exemplo, 
foste instrumento de Satanás, o 
Espírito infeliz que procura ser estorvo 
em relação ao ministério de libertação 
das criaturas.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “Já me viste expulsá-lo de vários enfermos 
e, não obstante, ele investe, infeliz e 
perturbador, ganhando adeptos no mundo, 
em contínuas tentativas de criar embaraços 
aos que andam em justiça e eqüidade.

• “Certamente não me enfrenta, porque 
medeia entre nós um abismo de distância 
vibratória, no entanto, direciona sua onda 
mental, que é captada pelos que se 
fragilizam e temem a perda das coisas vãs 
do mundo.”



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “Fez um silêncio proposital, enquanto 
o discípulo luarizava a preocupação e 
dava-se conta do significado do 
ensinamento a respeito do intercâmbio 
entre os Espíritos e os homens, os 
vivos e os mortos, os visíveis e os 
invisíveis...

• “De imediato concluiu:



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “- Não me referia a ti, mas à força 
satânica que te utilizava, com o objetivo 
de intimidar-me, de fazer-me desviar 
daquilo para o que vim, que é o 
holocausto, após as lições incessantes 
de amor. Por isso, é necessário vigiar as 
nascentes do coração de onde procedem 
os bons como os maus  pensamentos, a 
fim de manter-te em sintonia com o Pai e 
não com o espírito do mal.



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• “Estava sancionada a mediunidade 
e o seu exercício lúcido. Pedro fora 
o exemplo excelente da sintonia 
psíquica com o Mundo superior 
que o inspirava na revelação, mas 
também com a Entidade perversa 
que se comprazia no mal.”



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS

• A partir destas reflexões percebamos 
que Jesus faz um convite-convocação 
a todos que querem ser Seus 
discípulos, especialmente aos médiuns 
espíritas-cristãos: “Se alguém quiser 
vir após mim, renuncie-se a si mesmo, 
tome sobre si a sua cruz e siga-me; 
porque aquele que quiser salvar a sua 
vida perdê-la-á, e quem perder a sua 
vida por amor de mim achá-la-á.”



MÉDIUM: APRENDIZ DE JESUS
• O médium espírita-cristão é aquele que é 

convidado a renunciar a si mesmo, tomar 
a “cruz” de sua mediunidade e “perder” a 
sua vida para seguir Jesus, cantando 
hosanas ao Mestre, como faziam os 
primeiros cristãos nos circos romanos, 
que diante do martírio iminente 
cantavam: “ ...minha vida não é minha, é 
do céu que me abençoa, é da luz que me 
ilumina, minha vida não é minha...”



EXEMPLOS DE MÉDIUNS 
QUE SE ENTREGARAM AO 

DESAMOR, REBELDIA E  
ORGULHO ANTES DE SE 
ARREPENDEREM E IREM 
AO ENCONTRO DE JESUS



EXEMPLOS DE MÉDIUNS QUE SE ENTREGARAM AO 
DESAMOR, REBELDIA E  ORGULHO ANTES DE SE 

ARREPENDEREM E IREM AO ENCONTRO DE JESUS
• Estudaremos a história de vida de três 

grandes médiuns: Paulo de Tarso, 
Judas/Joanna D’arc e Yvonne Pereira, que 
vivenciaram, cada um a seu modo, um 
caminho de desamor, rebeldia e orgulho e 
que, após se arrependerem, foram ao 
encontro de Jesus, renovaram-se em amor, 
mansidão e humildade e entregaram as 
suas vidas ao Bem maior para se redimirem 
pela mediunidade dignificada com Jesus.



O MÉDIUM SAULO DE 
TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR 
AO ENCONTRO DE JESUS

• Relato de Emmanuel no livro Paulo e 
Estevão 1ª. Parte C. 4: “[...] Tenho, acima 
de tudo, o ideal político de aumentar meu 
prestígio junto aos rabinos. É preciso não 
esquecer que Roma é poderosa e que 
Atenas é sábia, tornando-se indispensável 
acordar a eterna hegemonia de Jerusalém 
como tabernáculo do Deus único. 
Precisamos, pois, dobrar os joelhos de 
gregos e romanos ante a Lei de Moisés.” 



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Paulo e Estevão 1ª. Parte C. 5 – (Saulo na Casa 
do Caminho)  “Experimentava grande mal-estar 
defrontando tantos rostos que a lepra havia 
desgastado, que as úlceras malignas haviam 
desfigurado impiedosamente.

• [...] Notando um que outro quadro menos grato 
ao seu olhar acostumado aos ambientes de 
luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se 
acotovelavam no recinto, chamando a atenção 
de Sadoc, com observações irônicas e 
pitorescas.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “[...] (após a preleção de Estêvão) Saulo de 
Tarso, emotivo por temperamento, fundia-
se na onda de admiração geral; mas, 
altamente surpreendido, verificou a 
diferença entre a Lei e o Evangelho 
anunciado por aqueles homens estranhos, 
que a sua mentalidade não podia 
compreender.  Analisou, de relance, o 
perigo que os novos ensinos acarretavam 
para o judaísmo dominante.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Revoltara-se com a prédica ouvida, 
nada obstante a sua ressonância de 
misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, 
impunha-se eliminar a confusão que se 
esboçava, a propósito de Moisés. A Lei 
era uma e única. Aquele Cristo que 
culminou na derrota, entre dois ladrões, 
surgia a seus olhos como um 
mistificador indigno de qualquer 
consideração.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “[...] – O jovem doutor se levantou 
ousadamente e exclamou, quase colérico, 
frisando os conceitos com evidente ironia.

• - Piedosos galileus, onde o senso de vossas 
doutrinas estranhas e absurdas? Como 
ousais proclamar a falsa supremacia de um 
nazareno obscuro sobre Moisés, na própria 
Jerusalém onde se decidem os destinos das 
tribos de Israel invencível? Quem era esse 
Cristo? Não foi um simples carpinteiro?”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “ Ao orgulhoso entono da inesperada 
apóstrofe,  houve no ambiente um tal ou 
qual retraimento de temor, mas, dos 
desvalidos da sorte, para quem a 
mensagem do Cristo era o alimento 
supremo, partiu para Estevão um olhar de 
defesa e jubiloso entusiasmo. Os Apóstolos 
da Galiléia não conseguiam dissimular seu 
receio. Tiago estava lívido. Os amigos de 
Saulo notaram-lhe a máscara escarninha”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “[...] - Sempre o Cristo! sempre o 
impostor! – trovejou Saulo, carrancudo. –
Minha autoridade é insultada pelo vosso 
fanatismo, neste recinto de miséria e de 
ignorância. Mistificadores, rejeitais as 
possibilidades de esclarecimento que 
vos ofereço; galileus incultos, não 
quereis o meu nobre cartel de desafio. 
Saberei vingar a Lei de Moisés, da qual 
se tripudia.” 



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Recusais a iniciativa, mas não podereis 
fugir ao meu desforço. Aprendereis a 
amar a verdade e a honrar Jerusalém, 
renunciando ao nazareno insolente, que 
pagou na cruz os criminosos desvarios. 
Recorrerei ao Sinédrio para  vos julgar e 
punir. O Sinédrio tem autoridade para 
desfazer vossas condenáveis 
alucinações.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Inicia-se uma fase de perseguições aos 
chamados “adeptos do Caminho”. No 
cap. VII do Livro Paulo e Estevão, 
Emmanuel se refere às perseguições 
nestes termos: “No dia seguinte à 
prisão de Estêvão, (Saulo) procurou 
arregimentar as primeiras forças com a 
máxima habilidade.” 



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “À cata de simpatia para o amplo 
movimento de perseguição que pretendia 
efetuar, visitou as personalidades mais 
eminentes do judaísmo, abstendo-se 
contudo, de procurar a cooperação das 
autoridades reconhecidamente pacifistas. 
A inspiração dos prudentes não o 
interessava. Necessitava de 
temperamentos análogos ao seu, para que 
o cometimento não falhasse.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “[...] Saulo começou a coordenar as 
primeiras diligências por desvendar as 
atividades do “Caminho” em suas 
mínimas modalidades. Obcecado pela 
idéia da desforra pública, idealizava 
quadros sinistros na mente 
superexcitada. Tão logo fosse possível 
prenderia os implicados. O Evangelho, 
aos seus olhos, dissimulava sedição 
iminente.” 



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Apresentaria os conceitos oratórios de 
Estêvão como senha da bandeira 
revolucionária, de maneira a despertar a 
repulsa dos companheiros menos vigilantes 
habituados a pactuar com o mal, a pretexto 
de acomodatícia tolerância. Combinaria os 
textos da Lei de Moisés e dos Escritos 
Sagrados, para justificar que se deveria 
conduzir os desertores dos princípios da 
raça, até à morte.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Demonstraria a irrepreensibilidade da sua 
conduta inflexível. Tudo faria por conduzir 
Simão Pedro ao calabouço. Na sua 
opinião, devia ser ele o autor intelectual da 
trama sutil que se vinha formando em 
torno da memória de um simples 
carpinteiro. No arrebatamento das idéias 
precipitadas, chegava a concluir que 
ninguém seria poupado nas suas decisões 
irrevogáveis.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “[...] Naquele tribunal singular, por 
longos dias seguidos, verificaram-
se punições de toda espécie. Das 
respostas do querelado dependiam 
o encarceramento, os açoites, o 
chanfalho, as bastonadas, as 
macerações e os apupos.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Saulo tornara-se a mola central do movimento 
terrível e execrado por todos os simpatizantes 
do “Caminho”. Multiplicando energias, visitava 
diariamente os núcleos do serviço a que 
costuma chamar “expurgo de Jerusalém”, 
desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da 
qual mantinha a vigilância constante das 
autoridades administrativas, encorajava os 
auxiliares e prepostos, instigava outros 
perseguidores dos princípios de Jesus, sem 
deixar arrefecer-se o zelo religioso do 
Sinédrio.”



O MÉDIUM SAULO DE TARSO ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Após a morte de Estêvão as perseguições 
movidas por Saulo de Tarso recrudescem. 
Assim se refere Emmanuel no cap. IX: “O moço 
de Tarso parecia dominado por uma 
indiferença criminosa. As rogativas mais 
sinceras encontravam no seu espírito um 
rochedo áspero. Incapaz de compreender as 
circunstâncias que lhe haviam modificado os 
planos e esperanças da vida, imputava o 
insucesso dos seus sonhos de mocidade 
àquele Cristo que não conseguia entender.” 



O MÉDIUM JUDAS 
ISCARIOTES ANTES DE 
IR AO ENCONTRO DE 

JESUS



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Boa  Nova – Humberto de Campos – capítulo 
24 – “A ilusão do discípulo” “– Jesus havia 
chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores.

• “De tarde, após a consagração popular, 
caminhava Tiago e Judas, lado a lado, por uma 
estrada antiga, marginada de oliveiras, que 
conduzia às casinhas alegres de Betânia. 

• “Judas Iscariotes deixava transparecer no 
semblante íntima inquietação, enquanto no 
olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a 
luz suave e branda que consola o coração das 
almas crentes.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “– Tiago – exclamou Judas, entre ansioso 
e atormentado – não achas que o Mestre 
é demasiado simples e bom para quebrar 
o jugo tirânico que pesa sobre Israel, 
abolindo a escravidão que oprime o povo 
eleito de Deus?

• “– Mas – replicou o interpelado –
poderias admitir no Mestre as 
disposições destruidoras de um 
guerreiro do mundo?



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “– Não tanto assim. Contudo, tenho a 
impressão de que o Messias não 
considera as oportunidades. Ainda 
hoje, tive a atenção reclamada por 
doutores da lei que me fizeram sentir a 
inutilidade das pregações evangélicas, 
sempre levadas a efeito entre as 
pessoas mais ignorantes e 
desclassificadas.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Ora, as reivindicações do nosso povo 
exigem um condutor enérgico e altivo.

• “– Israel – retrucou o filho de Zebedeu, de 
olhar sereno – sempre teve orientadores 
revolucionários; o Messias, porém, vem 
efetuar a verdadeira revolução, edificando o 
seu reino sobre os corações e nas almas!...

• “Judas sorriu algo irônico e acrescentou:
• “– Mas, poderemos esperar renovações, 

sem conseguirmos o interesse e a atenção 
dos homens poderosos?



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “– E quem haverá mais poderoso ao que 
Deus, de quem o mestre é o Enviado 
divino?

• “Em face dessa invocação Judas mordeu os 
lábios, mas prosseguiu :

• “– Não concordo com os princípios de 
inação e creio que o Evangelho somente 
poderá vencer com o amparo dos prepostos 
de César, ou das autoridades 
administrativas de Jerusalém, que nos 
governam o destino. 



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Acompanhando o Mestre nas suas 
pregações em Cesaréia, em Sebaste, em 
Corazin e Betsaida, quando das suas 
ausências de Cafarnaum,  jamais o vi 
interessado em conquistar a atenção dos 
homens mais altamente colocados na vida. 
É certo que de seus lábios divinos sempre 
brotaram a verdade e o amor, por toda 
parte; mas, só observei leprosos e cegos, 
pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa 
fonte.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “– Jesus, porém, já nos esclareceu –
obtemperou Tiago, com brandura – que o seu 
reino não é deste mundo.

• “Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor 
estranho, o discípulo impaciente revidou com 
energia:

• “Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o 
caminho do Senhor com as palmas da sua 
admiração e do seu carinho; precisamos, 
todavia, impor a figura do Messias às 
autoridades da Corte Provincial e do Templo, de 
modo a aproveitarmos esse surto de simpatia.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Notei que Jesus recebia as homenagens 
populares sem partilhar do entusiasmo 
febril de quantos o cercavam, razão por que 
necessitamos multiplicar esforços, em lugar 
dele, afim de que a nossa posição de 
superioridade seja reconhecida em tempo 
oportuno.

• “– Recordo-me, entretanto, de que o Mestre 
nos asseverou, certa vez, que o maior na 
comunidade será sempre aquele que se 
fizer o menor de todos.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “– Não podemos levar em conta esses 
excessos de teoria. Interpelado que 
vou ser hoje por amigos influentes na 
política de Jerusalém, farei o possível 
por estabelecer acordos com os altos 
funcionários e homens de 
importância, afim de imprimirmos 
novo movimento às idéias do 
Messias.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Sem embargo das carinhosas exortações 
de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite 
tomado de angustiosas inquietações.

• “Não seria melhor apressar o triunfo 
mundano do Cristianismo? Israel não 
esperava um Messias que enfeixasse nas 
mãos todos os poderes? Valendo-se da 
doutrina do Mestre, poderia tomar para si as 
rédeas do movimento renovador, enquanto 
Jesus, na sua bondade e simplicidade, 
ficaria entre todos, como um símbolo vivo 
da idéia nova.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Recordando suas primeiras conversações 
com as autoridades do Sinédrio, meditava na 
execução de seus sombrios desígnios.

• “A madrugada o encontrou decidido, na 
embriaguês de seus sonhos ilusórios. 
Entregaria o Mestre aos homens do poder, 
em troca de sua nomeação oficial para dirigir 
a atividade dos companheiros. Teria 
autoridade e privilégios políticos. Satisfaria 
às suas ambições, aparentemente justas, 
afim de organizar a vitória cristã no seio de 
seu povo. 



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
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• “Depois de atingir o alto cargo com 
que contava, libertaria a Jesus e lhe 
dirigiria os dons espirituais, de modo a 
utilizá-los para a conversão de seus 
amigos e protetores prestigiosos.

• “O Mestre, a seu ver, era 
demasiadamente humilde e generoso 
para vencer sozinho, por entre a 
maldade e a violência.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Ao desabrochar a alvorada, o discípulo 
imprevidente demandou o centro da cidade e, 
após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde 
lhe foram hipotecadas as mais relevantes 
promessas.

• “Apesar de satisfeito com a sua mesquinha 
gratificação e desvairado no seu espírito 
ambicioso, Judas amava ao Messias e 
esperava, ansiosamente, o instante do 
triunfo, para lhe dar a alegria da vitória cristã, 
através das manobras políticas do mundo.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “O prêmio da vaidade, porém, esperava a 
sua desmedida ambição.

• “Humilhado e escarnecido, seu Mestre bem-
amado foi conduzido a cruz da ignomínia, 
sob vilipêndios e flagelações.

• “Daqueles lábios, que haviam ensinado a 
verdade e o bem, a simplicidade e o amor, 
não chegou a escapar-se uma queixa. 
Martirizado na sua estrada de angústias, o 
Messias só teve o máximo de perdão para 
seus algozes.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Observando os acontecimentos, que lhe 
contrariavam as mais íntimas suposições, Judas 
Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o 
cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, 
porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram 
com sarcasmo. Debalde recorreu às suas 
prestigiosas relações de amizade: teve de 
reconhecer a falibilidade das promessas 
humanas. Atormentado e aflito, buscou os 
companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e 
humilhados; pareceu-lhe, porém, descobrir em 
cada olhar a mesma exprobração silenciosa e 
dolorida.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
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• “Já se havia escoado a hora sexta, em que o 
Mestre expiara na cruz, implorando perdão 
para seus verdugos.

• “De longe, Judas contemplou todas as 
cenas angustiosas e humilhantes do 
Calvário. Atroz remorso lhe pungia a 
consciência dilacerada. Lágrimas ardentes 
lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. 
Malgrado à vaidade que o perdera, ele 
amava intensamente ao Messias.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Em breves instantes, o céu da cidade 
impiedosa se cobriu de nuvens escuras e 
borrascosas. O mau discípulo, com um 
oceano de dor na consciência, peregrinou 
em derredor do casario maldito, 
acalentando o propósito de desertar do 
mundo, numa suprema traição aos 
compromissos mais sagrados de sua vida.

• “Antes, porém, de executar seus planos 
tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouvia a 
voz amargurada do seu tremendo remorso.



O MÉDIUM JUDAS ISCARIOTES ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “Relâmpagos terríveis rasgavam o 
firmamento; trovões cavernosos pareciam 
lançar sobre a terra criminosa a maldição do 
céu vilipendiado e esquecido.

• “Mas, sobre todas as vozes confusas da 
Natureza, o discípulo infeliz escutava a voz 
do Mestre, consoladora e inesquecível, 
penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da 
alma :

• – “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim....



A MÉDIUM YVONNE 
PEREIRA ANTES DE IR 

AO ENCONTRO DE 
JESUS



A MÉDIUM YVONNE PEREIRA ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Pelos caminhos da mediunidade serena –
Pergunta a Yvonne Pereira: A senhora, que 
tantas obras recebeu, qual foi  a obra que 
mais lhe impressionou e por quê?

• Yvonne Pereira – A que mais está no meu 
coração é o romance Nas voragens do 
pecado. A razão é que é mais difícil dizer 
porque seria muita falta de modéstia, mas, 
já que o senhor pergunta eu vou responder: 
é porque eu me encontro nela, tenho certeza 
de que estou naquela obra. 



A MÉDIUM YVONNE PEREIRA ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• “[...] É um romance de Charles, 
passado no século XVI. Foi ali o meu 
pecado contra o Evangelho. Depois 
disso foi uma série de pecados 
contra o Evangelho. Agora estou 
resgatando tudo, na existência atual. 
Por aí vocês imaginam o que tem 
sido o meu sofrimento moral e 
material também.”



A MÉDIUM YVONNE PEREIRA ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Nesta resposta Yvonne Pereira 
aborda os erros cometidos em 4 
reencarnações anteriores a sua 
última existência, dentre os quais 2 
suicídios, que a conduziram a um 
doloroso resgate, que foi 
amenizado pela mediunidade 
dignificada com Jesus. 



A MÉDIUM YVONNE PEREIRA ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• 3 dessas reencarnações estão 
registradas na trilogia romanceada: Nas 
voragens do pecado, em que ela 
aparece com o nome de Ruth-Carolina 
Brettencourt de La Chapelle, na qual 
usa de sua mediunidade para fazer um 
pacto de vingança com Otília de 
Louvigny-Raimond contra o chamado 
capitão da fé, Luís de Narbone, que 
massacrou a sua família durante a 
chamada noite de São Bartolomeu.



A MÉDIUM YVONNE PEREIRA ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Cavaleiro de Numiers, em que ela 
aparece com o nome de Berthe de 
Sourmeville-Stainesbourg que se casa 
com Henry de Numiers, o antigo Luís 
de Narbone, para reajustes do 
passado, mas que ela ainda rebelde, 
orgulhosa e envolvida pelo desamor 
produz ações que culminam com o 
suicídio de Henry. 



A MÉDIUM YVONNE PEREIRA ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Drama da Bretanha , em que ela aparece com 
o nome de Andrea de Guzman, jovem 
inconsequente, que sob a indução obsessiva 
do pai de Henry de Numiers,  suicida-se.

• A 4ª. encarnação, imediatamente anterior a 
essa última como Yvonne Pereira não foi 
romanceada. Nessa encarnação Yvonne 
suicida-se pela segunda vez, além de ser co-
responsável pelo segundo suicídio de seu 
esposo, Roberto de Canalejas, o mesmo Luis 
de Narbone do passado. 



A MÉDIUM YVONNE PEREIRA ANTES DE IR AO 
ENCONTRO DE JESUS

• Diz Yvonne Pereira na obra Pelos 
caminhos da mediunidade serena: “O 
que fiz, nesta vida, como médium, foi 
um dever, uma necessidade para o 
meu progresso e para resgate dos 
erros que cometi, porque errei tanto 
que, se eu fosse reparar esses erros 
em existências terrenas, teriam de ser 
muitas. Assim, Deus me deu a 
faculdade mediúnica.”
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