
Nosso objetivo é levar as obras de Ramatís a mi-
lhares de pessoas com deficiência visual no Brasil.



INFORMATIVO
Entendemos que a cegueira ou a perda parcial da visão dif iculta, 

mas não impede o pleno desenvolvimento e a participação social das 
pessoas com def iciência visual.

Nosso objetivo é levar as obras educativas de Ramatís até a po-
pulação em geral e, particularmente, àquelas pessoas que perderam 
ou estão perdendo a visão; no sentido de buscarem entender o seu 
destino e a sua fé para atravessar sua jornada de crescimento.

O livro “O SUBLIME PEREGRINO” traz com realismo cinemato-
gráf ico temas nunca dantes abordados: o nascimento, a infância e 
o lar do menino Jesus, suas brincadeiras e preferências, sua família 
e gestação, sua vida quotidiana entre o provo hebreu, o cenário da 
Galileia e a influencia de seu povo na missão de Jesus. Mas também 
focaliza como nenhuma outra obra a identidade sideral de Jesus, sua 
relação com o Cristo Planetário, os aspectos iniciaticos de sua missão, 
suas relações com os essênios. Revela detalhes inéditos sobre a f igura 
de Maria de Nazaré e sua missão, sua gestação protegida pelas hos-
tes angélicas, e o verdadeiro cenário do nascimento do menino-luz. 
E traça com riqueza psicológica o verdadeiro e insuspeitado perf il de 
Maria de Magdala e seu encontro com o Mestre.

O Instituto Hercílio Maes disponibiliza, gratuitamente, os 15 títu-
los psicografados por Hercílio Maes no formato de audiolivro no site 
www.institutoherciliomaes.com.br ou nas principais plataformas 
agregadoras de Podcast, como Spotify, Deezer etc.

Aos que desejam, enviamos também, gratuitamente, um audio-
livro em CD, para isso basta manifestar interesse através do e-mail 
contato@institutoherciliomaes.com.br.

Ajude um def iciente visual a ter sua vida transformada, através 
das obras de Ramatís.
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