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“Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja” (MT.16:18)
• “Pedro (como vos explicaremos mais
tarde) é quem recebeu de Jesus o
encargo de presidir aos progressos da
fé, ao desenvolvimento das
inteligências, à realização das suas
promessas; é aquele sobre quem o
Cristo declarou que edificaria a sua
igreja. Essa igreja é o vosso planeta e
a sua humanidade e será edificada
conduzindo Pedro a Terra pelo
caminho do progresso físico até se
tornar um mundo fluídico e a
humanidade terrena, pela estrada do
progresso físico, moral e intelectual, à
perfeição”. (QE,I,386)

“Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja” (MT.16:18)
• “Pedro preside ao progredir da fé, ao
desenvolvimento da inteligência, ao
cumprimento das promessas de Jesus.
Ele continuou no desempenho da sua
missão espiritual, depois de haver
cumprido a sua missão humana.
Desempenhando esta, começou,
com o auxílio dos outros apóstolos e
dos discípulos que se lhes associaram,
a construir a Igreja do Cristo. Pelo
desempenho da sua missão espiritual,
prossegue na execução desta obra e
a concluirá.” (QE, Tomo II, 237)

Reencarnação dos Apóstolos
• “(...) os discípulos de Jesus,
reencarnando outra vez para
acabarem a obra que começaram,
virão ainda ligar e desligar na terra
(...) , pois que tal será deles a missão.
(...) Coragem, filhos da nossa igreja,
da Igreja do Senhor, aproximam-se os
tempos em que os discípulos e o
Mestre aparecerão de novo entre
vós, (...). Entoai cantos de alegria,
rejubilai, rejubilai — os tempos se
aproximam.
MATEUS, MARCOS, LUCAS e JOÃO,
Assistidos pelos Apóstolos.

Leon Denis e “O Grande Enigma”
• “É mister preparar as grande sínteses,
as concepções de conjunto. (...) O
século 19 e o começo do século XX
viram aparecer os precursores.
Os gênios não tardarão a vir.” (1915)

“Brasil, Coração do Mundo,
Pátria do Evangelho”
• “Novos inspirados da Úmbria virão
fundar os refúgios amenos da piedade
cristã.” (1938)

Para entender a missão de
Pietro Ubaldi
•1886, Agosto, 18
Nasce Pietro Ubaldi em Foligno, Itália, filho de
Sante Ubaldi e Lavínia Alleori. Família
abastada. Berço de ouro para alma
franciscana...

• 1891
Aos cinco anos, pede aos pais para lhe
encaminharem para a escola. A existência
num corpo físico parece-lhe “insuportável
prisão”. Visão na igreja. Ouve pela primeira
vez a palavra “Evolução”
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•1900
Completa o equivalente ao nosso
primeiro grau. Educação esmerada.
Destaca-se na música e no
conhecimento de idiomas. Fala inglês,
alemão e francês, fluentemente.

• 1905
Ingressa no curso de direito da
Universidade de Roma, à época o
melhor da Itália. Conclui em 1910, com
tese sobre a imigração italiana para o
Brasil. Férias nos EUA – seis meses.
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•1912
Casa-se com Maria Antonieta Solfanelli.
Recebem como dote 12 fazendas. Os
filhos chegam logo: Francesco (1913);
Vicenzina (1917) e Agnese (1919)

• 1914-1918
Trabalha como motorista de caminhão
na 1a. Guerra.

Para entender a missão de
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•1927
Escreve os primeiros artigos. No Brasil,
Chico Xavier inicia seu desenvolvimento
mediúnico. Na França, falece Leon
Denis. O precursor se vai, chegam os
gênios...

• 1931
Recepção da primeira Grande
Mensagem, a Mensagem do Natal. Voto
de pobreza. Visão de Francisco e Cristo.

Mensagem do Natal
• “No silêncio da Noite Santa, escutame. Põe de lado todo o saber e tuas
recordações; põe-te de parte e
esquece tudo. Abandona-te à minha
voz; inerte, vazio, no nada; no mais
completo silêncio do espaço e do
tempo. Neste vazio, ouve minha voz
que te diz - ergue-te e fala: Sou eu”.

Mensagem do Natal - 2
•

“Exulta

pela minha presença: grande
bem ela é para ti; grande prêmio que
duramente mereceste. É aquele sinal
que tanto invocaste deste mundo
maior em que vivo e em que tu
creste. Não perguntes meu nome;
não procures individuar-me. Não
poderias; ninguém o poderia. Não
tentes uma inútil hipótese. Sabes que
sou sempre o mesmo. Minha voz, que
para teus ouvidos é terna, como é
amiga para todos os pequeninos que
sofrem na sombra, sabe também ser
vibrante e tonante, como jamais a
sentiste. Não te preocupes; escreve.”

Mensagem do Natal - 3
hoje a todos os justos da Terra e
os chamo de todas as partes do
mundo, a fim de unificarem suas
aspirações e preces numa oblata
que se eleve ao Céu. Que nenhuma
barreira de religião, de nacionalidade
ou de raça os divida, porque não
está longe o dia em que somente
uma será a divisão entre os homens:
justos e injustos.
• Minha palavra é universal, mas
também é um apelo íntimo, pessoal,
a cada um. Muitos a reconhecerão. ”
•

“Falo

A Mensagem do Natal analisada
por Ernesto Bozzano
• "a mensagem recebida por sua
mediunidade é indubitavelmente de
origem transcendental, e mais ainda,
de elevadíssima inspiração”.
(Comentários, 2a. Parte, pág.119)

Mensagem da Ressurreição
(1932)
• De além do tempo e do espaço chega
minha voz. É uma voz universal que fala ao
mundo inteiro e verdadeira permanece
através dos tempos. (...) Venho a vós, na
Páscoa, acima de tudo para iluminar e
confortar, pois vos achais imersos numa
vaga de dores. Crise a denominais e a
imaginais crise econômica. Eu, porém, vos
digo que se trata de uma crise universal,
crise de todos os vossos valores morais, de
todas as vossas grandezas. É o
desmoronar-se de todo um mundo
milenário. Digo-vos que a crise se encontra
sobretudo em vossas almas: crise de fé, de
orientação, de esperanças. É o vertiginoso
momento de grandes mutações.

Mensagem do Perdão (Ago/1932)
• Almas, almas eu peço. para
conquistá-las vim das profundezas do
infinito, onde não existe espaço nem
tempo, vim oferecer-vos meu abraço,
vim de novo dizer-vos a palavra da
ressurreição, para elevar-vos até mim,
para indicar-vos um caminho mais
elevado onde encontrareis as
alegrias puras.

Mensagem do Perdão (Ago/1932)
• O mundo parece espargir rosas, mas
na verdade distribui espinhos; eu vos
ofereço espinhos, porém vos ajudarei a
colher rosas. (...)
• Homens, tremei! É supremo o
momento. É por motivos supremos que
do Alto desço até vós. (...) Não vos
iludais: reconhecei a minha voz.
Reconhecei-a pela sua imensa
tonalidade, pela sua bondade sem
fronteiras. Algum homem, porventura,
já falou assim? falo-vos de coisas
singelas e elevadas, de coisas boas e
terríveis. Sou a síntese de todas as
Verdades.

Mensagem do Perdão (Ago/1932)
• O mundo parece espargir rosas, mas
na verdade distribui espinhos; eu vos
ofereço espinhos, porém vos ajudarei a
colher rosas. (...)
• Homens, tremei! É supremo o
momento. É por motivos supremos que
do Alto desço até vós. (...) Não vos
iludais: reconhecei a minha voz.
Reconhecei-a pela sua imensa
tonalidade, pela sua bondade sem
fronteiras. Algum homem, porventura,
já falou assim? falo-vos de coisas
singelas e elevadas, de coisas boas e
terríveis. Sou a síntese de todas as
Verdades.

Mensagem do Perdão (cont.)
• Pobres seres perdidos na escuridão das
paixões; pobres seres que tomais por luz
verdadeira o ouropel fascinador das coisas
falsas da Terra! Pobres seres, maus e
perversos! E, no entanto, sois meus filhos e
por amor de vós de novo subiria à cruz para
vos salvar. Pobres seres que, numa vitória
efêmera de matéria, que chamais
civilização, haveis perdido completamente
o único repouso do coração - a minha paz.
• Escutai-me. Falo-vos com amor, imenso
amor. Fui por vós insultado e crucificado, e
vos perdoei; perdôo-vos ainda e ainda vos
amo. Trago-vos a paz. Até junto de vós
retorno para falar-vos de uma ciência que a
vossa não conhece, para pronunciar-vos a
palavra que nenhum homem sabe falar,
palavra que vos saciará para sempre.
Escutai-me.

Mensagem do Perdão para
Ernesto Bozzano
• Pede-me você um julgamento sobre a
"Mensagem do Perdão". Ei-lo em poucas
palavras: "Estupendo! Contém passagens
tão sublimes em sua cósmica
grandiosidade, que infundem quase uma
sensação de terror sagrado".
• Pergunta-me também se, pelo texto, será
possível identificar a Entidade
comunicante. Parece-me que dela
transparece claramente quem é que se
manifesta: "Deus, perdoa-os, não sabem
o que fazem" (.....). "Por vós me deixaria
crucificar outra vez"(....). "Não queirais
renovar-me as angústias do Getsêmani"
(.....). Infere-se que deve tratar-se nada
menos que de Jesus Nazareno”.
(Comentários, 2a. Parte, pág.115)

Outras mensagens
• Mensagem aos Cristãos (1933)
– “Oh, Cristãos do mundo inteiro, que tendes
feito, em dezenove séculos de trabalho, pela
realização, na Terra, do Reino dos Céus”

• Mensagem aos homens de boa-vontade
(1933)
– “O meu altar é a dor, a minha oração é o
amor, a minha religião é a união com Deus
nos pensamentos e nos atos”

• Mensagem de Paz (Páscoa, 1943)
– “Ai de vós se não houverdes aprendido a dura
lição e não mudardes de roteiro”

• Mensagem da Nova Era (Natal, 1953)
– “Tende fé, tende certeza. A Nova Era vos
aguarda. Na imensa luta, Cristo é o mais forte
e Ele estará convosco e com todos aqueles
que Nele crêem.”
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•1932-1935
Recepção de “A Grande Síntese”,
dividida em quatro verões ...

• 1951
1a. Visita ao Brasil. São 80 palestras, em
mais de 40 cidades. Encontro com
Chico Xavier. Mensagem de Francisco
de Assis, recebida pelo Chico. Encontro
na FEB.
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•1952
Em dezembro, muda-se para o Brasil. Na
obra, encerra-se a fase italiana (10 volumes),
começa a brasileira (14 volumes) ...

• 1966
Oferta simbólica da Obra aos povos da
América Latina e do Brasil.

• 1972
Desencarna em São Vicente, São Paulo.

