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A obra

Ditada pelo Espírito Joanna de Ângelis.
Psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco.
Publicada em 13 de dezembro de 1989.



A obra

• Jesus e Atualidade
• Homem Integral (O)
• Plenitude
• Momentos de Saúde e 

de Consciência
• Ser Consciente (O)
• Autodescobrimento: 

Uma Busca Interior
• Desperte e Seja Feliz
• Vida: Desafios e 

Soluções

• Amor, Imbatível Amor
• Despertar do Espírito (O)
• Jesus e o Evangelho à 

Luz da Psicologia 
Profunda

• Triunfo Pessoal
• Conflitos Existenciais
• Encontro Com a Paz e a 

Saúde
• Em Busca da Verdade
• Psicologia da Gratidão

Primeiro volume da Série Psicológica da autora espiritual, 
composta por 16 títulos publicados entre os anos 1989 e 2011:



Série psicológica

Origem da palavra Psicologia
• “psyché” = alma.
• “logos” = estudo, razão, compreensão.

Portanto, a autora espiritual realiza um estudo da alma.



Jesus e Atualidade

O primeiro a ressaltar é que, embora publicada em 1989, trata-se de 
uma obra atualíssima. Jesus é sempre atual, uma vez que 
Seu Evangelho é atemporal, isto é, enquadra-se para qualquer 
tempo da Humanidade.



Progresso intelectual x Progresso moral

O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? 
• “Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente.”

Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? 
• “Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode 

escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da 
inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, q. 780 e 780a.)



Jesus e Atualidade

“A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos 
estudiosos da problemática humana, sempre complexa e 
desafiadora, nestes dias.
Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança 
nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições 
que o inconsciente de cada um procurava escamotear.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e Atualidade, Introdução.)



Jesus: guia e modelo

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

• “Jesus.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, q. 625.)

“Jesus em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é 
sempre o Psicoterapeuta por excelência, o Instrutor 
incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que 
transmite o Companheiro paciente e generoso, o Mestre que 
vivencia todas as informações de que se faz mensageiro.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda.)



Concisão e Profundidade

Joanna de Ângelis estabeleceu um conjunto de obras, centrada e 
fundamentada em aspectos seguros da Doutrina Espírita. E o fez 
com muita precisão e objetividade. Os 20 capítulos de Jesus e 
Atualidade são curtos e leves, porém profundos. Precisamos 
refletir no íntimo, para perceber a envergadura da mensagem 
trazida.



“Extraordinário narrador de histórias, uma das 
artes mais difíceis na área do discurso, e poeta 
ímpar, em razão das imagens puras na sua 
riqueza de cores e de significado, os Seus 
ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos 
como dos mais belos jamais anotados pela 
gnose.”
Joanna de Ângelis (Jesus e Atualidade, Introdução.)



Jesus, Psicoterapeuta por excelência

“Tanto recorria às imagens simples e cativantes das redes do mar, 
dos lírios do campo, das sementes de mostarda, da videira e dos 
ramos, num simbolismo inigualável, quanto àquela profundidade de 
conceito e de forma […].”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, cap. 5.)



Simão Pedro
Palestra transmitida ao vivo em 23 de agosto de 2020.
www.youtube.com/watch?v=1H2k_T5anas



Os capítulos

A autora espiritual apresenta-nos “... vinte situações 
contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a 
civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, 
cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade 
como experiências ainda não fruídas individual e coletivamente 
pelos homens.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e Atualidade, Introdução.)



Os capítulos
1. Jesus e desafios
2. Jesus e reencarnação 
3. Jesus e humanidade 
4. Jesus e amor
5. Jesus e tolerância
6. Jesus e honra
7. Jesus e justiça
8. Jesus e dever
9. Jesus e alegria
10. Jesus e coragem

11. Jesus e decisão
12. Jesus e responsabilidade
13. Jesus e revolução 
14. Jesus e posses
15. Jesus e tormentos 
16. Jesus e repouso 
17. Jesus e insegurança
18. Jesus e sofrimentos 
19. Jesus e ingratidão 
20. Jesus e inimigos



“A atualidade necessita urgentemente 
de Jesus descrucificado, companheiro e 
terapeuta em atendimento de 
emergência, a fim de evitar-lhe a queda 
no abismo.”
Joanna de Ângelis (Jesus e Atualidade, Introdução.)



Necessidade urgente

“Jesus veio à Terra acordar os humanos para a vida maior.”
(EMMANUEL. Caminho, Verdade e Vida, cap. 88.)

Joanna considerou essas situações com caráter de maior 
urgência. Aquelas cujo olhar e modo com que lidamos mais nos 
prejudicam, e impedem nossa marcha para o bem.
“Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti 
mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Episódios Diários, cap. 31.)



Até semana que vem!


