
 

 

 
Simples e objetivo: Jesus  

Parte da série “ULTIMATO 50 ANOS”, A Pessoa Mais Importante do Mundo é uma reedição da obra 
original, destacando os milagres, as brigas, as dores e vários outros momentos da vida de Cristo 

 

Pode parecer estranho, mas a pessoa mais importante do mundo ainda é pouco conhecida e 
levada a sério. E, nem sempre sabemos o que dizer, qual melhor versículo a ser lembrado ou como 
apresentá-lo para os que ainda não o conhecem. 
 
A Pessoa Mais Importante do Mundo reúne uma coleção preciosa de histórias da Bíblia que 
mostram, numa linguagem fácil e atraente, o caráter e os feitos de Jesus. Os milagres e as brigas, 
as curas e o perdão – repetidas vezes dado a diferentes pessoas –, o sofrimento, os últimos dias e 
também a ressurreição de Jesus. 
 
Uma leitura fascinante, que nos leva a conhecer melhor e nos tornar amigos daquele que pode se 
tornar a pessoa mais importante das nossas vidas. 

 

Série Ultimato 50 Anos 

A série “ULTIMATO 50 ANOS” celebra meio século de publicação ininterrupta da revista Ultimato, 
bem como a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César, autor dos volumes da série. 

Além de A Pessoa Mais Importante do Mundo, a série agora conta também com os volumes Sou 
Eu, Calvino, Para (Melhor) Enfrentar o Sofrimento e Não Perca Jesus de Vista, que misturam 
sabedoria bíblica e orientação prática para a vida cristã. 

 

*** 
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*** 
 
Sobre o autor  

Elben César foi o fundador da Editora Ultimato e redator da revista Ultimato até a sua morte, em outubro 

de 2016. É autor de, entre outros, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero?, Súplicas de Um 

Necessitado, Refeições Diárias com Jesus, Sou Eu, Calvino, Para Melhor Enfrentar o Sofrimento, Conversas 

com Lutero, De Hoje em Diante, História da Evangelização do Brasil, e Práticas Devocionais. Ex-presidente 

da Associação de Missões do Terceiro Mundo e fundador do Centro Evangélico de Missões, do qual era 

presidente de honra, era também jornalista e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa. 

 
*** 
O que disseram 
 
O pastor Elben César consegue cativar pela simplicidade, sem jamais cair em lugar comum. 
Trabalha com as palavras como numa trama delicada e vai desenhando em nossa mente quadros 
de profunda sensibilidade e beleza. Ele nos aguça a conhecer a pessoa mais importante do mundo 
e suavemente vai sugerindo que nos aproximemos dessa figura singular. Mal damos conta quando 
somos levados à própria presença do Redentor. 
— Ludgero Bonilha Morais 
 
 
Estou certo de que a leitura de A Pessoa Mais Importante do Mundo há de fazer um grande bem 
e despertar [no leitor] a dedicação a Jesus que suas páginas revelam.  
— Dom Luciano Mendes de Almeida 
 
*** 
 
O livro em frases 
 
Quando se tornou Filho do homem, Jesus não deixou de ser Filho de Deus. 
*** 
Jesus não era um intelectual envolvido com livros. Não era um teólogo envolvido com teses religiosas. Não 
era um rabino que só ensinava nas sinagogas. Não era um teórico trancado dentro de casa. Jesus vivia em 
contato com o povo. 
*** 
Jesus é uma espécie de advogado de todos os discípulos e sempre faz orações por eles.  
*** 
Desde que subiu às alturas, Jesus começou a destruir todo o poder do mal, todas as desgraças e todo o 
intrometimento do diabo e dos demônios. 
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