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SALA 1: A promessa de Jesus, Hilel e o descobrimento do Brasil 

No ano aproximado de 1390, Jesus realizou uma de suas visitas periódicas à Terra, a 

fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos 

homens. 

O planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras.  Embalde 

seus olhos compassivos procuravam o ninho doce do seu Evangelho. Desapontado 

com os cenários de conflitos e desequilíbrios sociais, o Mestre decide inspecionar as 

terras virgens da América, onde espíritos jovens e simples aguardavam a semente de 

uma vida nova. A caravana fulgurante, integrada por uma plêiade de Espíritos 

Superiores, deixa um rastro de luz na imensidade dos espaços. 

Jesus dirige-se para o recanto planetário do qual se enxerga o símbolo da redenção 

humana, de onde se veem, no mundo, as homenagens dos céus aos martírios do 

Cristo na Terra. 

Contemplando no céu o Cruzeiro do Sul, Jesus exclama: “Para esta terra 

maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade 

e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da Terra 

aprenderão a lei da fraternidade universal”. 

Jesus dirige-se para Helil, aquele que é considerado o mais sábio do povo judeu, e lhe 

diz: “Tu, Helil, te corporificarás na Terra, no seio do povo mais pobre e mais 

trabalhador do Ocidente; instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas 

as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo 

mundo. Aqui, Helil, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o 

coração do mundo”. 

Daí a alguns anos, em 1394, Helil nascia em Portugal, como o heroico infante Dom 

Henrique de Sagres, que lançou as bases da Escola de Sagres de Navegação. Após 

seu desencarne, em 1460, Helil continuou seu trabalho em Portugal, inspirando os 

governantes a desbravarem os oceanos em busca de novas terras.  

Em 1500 partiu a grande expedição de Cabral, rumo ao novo roteiro das Índias. As 

noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as 

caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos 

das Índias são abandonados, sob a assistência espiritual do mensageiro divino.  Helil 

era, ali, o divino expedicionário.  

Em 22 de abril aporta a caravana portuguesa em Porto Seguro, na Terra de Vera Cruz. 

Os naturais os recebem como irmãos muito amados e colocam suas habitações 

rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro. 

No céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Jesus transplantara a árvore do 

seu amor e da sua piedade.  
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SALA2: Ismael, os Missionários, os Escravos 

Essa grande celebração nos espaços infinitos formava imensos hifens de luz entre a 

terra e o céu. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam 

o advento da Pátria do Evangelho, quando se fez presente, na assembleia augusta, a 

figura misericordiosa do Cordeiro, e suas mãos empunhavam largo estandarte 

branco, uma bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e 

misericórdia. 

Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio 

do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura, dirigindo-se a 

Ismael (filho de Abraão e Agar, patriarca do povo árabe): - Ismael, manda o meu 

coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a 

Terra do Cruzeiro. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a 

cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce 

paisagem dilatada do Tiberíades. 

Jesus entrega a bandeira branca a Ismael e lhe diz: “inscreve na sua imaculada 

pureza o lema de tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus. 

Ismael, banhado em lágrimas de reconhecimento, inscreve: Deus, Cristo e Caridade. 

Ismael vincula-se à Terra para assumir a missão de protetor espiritual do Brasil. 

Nas primeiras décadas somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns 

aventureiros e degredados. Em 1.531 D. João III autoriza a primeira tentativa de 

colonização da Pátria do Evangelho, que passa a designar-se Terra de Santa Cruz. 

Ismael, no Brasil, trabalhando em cooperação com Helil, em Portugal, convoca 

espíritos missionários para encarnarem em Portugal e depois virem para o Brasil. Em 

1549, o padre Manoel da Nóbrega (espírito Emmanuel) aporta na Bahia, com Tomé 

de Souza, o primeiro-governador geral da Colônia. Poucos anos depois veio o padre 

José de Anchieta, que se dedicou a desenvolver o núcleo de civilização de São Paulo 

e se transformou no apóstolo do Brasil. Ambos, dentre outros, se dedicaram com amor 

à grande missão de Evangelização nas terras do Cruzeiro. 

Transcorridas as décadas, Ismael vai ao encontro do Cristo, em busca de orientação 

ao seu coração aflito. Os portugueses donatários dos imensos latifúndios da Santa 

Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de 

Angola. Além disso, escravizam também os índios. Jesus, com voz compassiva lhe 

diz: “Ismael, asserena o teu mundo íntimo!Bem sabes que os homens têm a sua 

responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas atividades e coletividades. 

Portugal aprenderá na dor e na miséria as lições sagradas da experiência e da 

vida”. E, seguindo a orientação de Jesus, Ismael parte em busca dos planos da 

erraticidade mais próximos da Terra. Aí se encontram antigos batalhadores das 

Cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores. Essas entidades 

evolvidas da ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de 

Ismael e vieram construir as bases da terra do Cruzeiro. Foram elas que abriram os 

caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os 

trabalhos.  
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SALA3: A revolução Francesa e a independência do Brasil 

Transcorridos 300 anos desde o descobrimento do Brasil, o país teve o grande feito de 

preservar suas fronteiras, apesar das tentativas de divisão de outros países, como a 

Espanha, França, Holanda e Inglaterra. 

Após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte proclama-se imperador em 1804 e 

avança sobre os países vizinhos.  

Em 1807, o príncipe-regente de Portugal, D. João VI, avisado de que Lisboa seria em 

breve atacada pelas tropas napoleônicas, foge para o Brasil-Colônia com a família 

real, trazendo o filho D. Pedro I. Chega à cidade do  Rio de Janeiro em janeiro de 

1808, para inaugurar uma era de desenvolvimento econômico, social e cultural e 

preparar o caminho para a independência da Pátria do Evangelho. 

Ismael reúne seus colaboradores do plano espiritual e lhes fala:- Amigos, um novo 

período surgirá agora para as nossas atividades na Pátria do Evangelho. Ao sopro das 

inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria onde edificaremos, 

mais tarde, a obra de Jesus. 

A primeira providência de D. João VI foi a abertura de todos os portos da colônia ao 

comércio universal. 

As caravanas do infinito não descansaram junto das autoridades supremas da política 

administrativa, e sucessivas conquistas são registradas: as indústrias nacionais foram 

declaradas livres ao comércio. Surgem a Escola de Medicina, o Real Teatro de São 

João, o Banco do Brasil. Organizam-se os primórdios da Escola de Belas-Artes, criam-

se a Academia de Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real. Desenha-se o Jardim 

Botânico e inicia-se a Imprensa Régia. 

Em 1815, passara a colônia a ser o reino do Brasil, em carta de lei de D. João VI. O 

Rio de Janeiro tornou-se a sede da monarquia portuguesa. Todo o país se rejubila 

com uma nova era de prosperidade.  

Em 1820 Portugal reclamava a volta imediata da família real à metrópole portuguesa. 

No ano seguinte D. João VI regressa a Lisboa e deixa no Brasil o filho, como príncipe 

regente. No momento das despedidas, ele profere a famosa recomendação: - Pedro, 

se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, que me respeitarás. 

Transcorridos dois anos, as cortes de Lisboa determinavam o imediato regresso de D. 

Pedro I a Portugal. D. Pedro sente a assistência espiritual dos companheiros de 

Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da Pátria do 

Evangelho. Contra todas as determinações das cortes de Lisboa, o príncipe fez a 

promessa formal de que ficaria no Brasil. Todo o Rio de Janeiro se enche de 

esperança e de alegria.  

Sob a inspiração direta da equipe de Ismael, D. Pedro I, em 7 de setembro de 1822,  

deixa escapar o grito de “Independência ou Morte”, sem suspeitar de que era dócil 

instrumento de um emissário invisível, que velava pela grandeza da pátria. 
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SALA 4: D. Pedro II e a Proclamação da República 

Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao divino Mestre o 

relato de todas as conquistas verificadas. Recebendo as confidências de Ismael, Jesus 

chama Longinus à sua presença, aquele que havia transpassado a lança em seu 

corpo no martírio da cruz, e lhe falou com bondade: - Longinus, entre as nações do 

orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo.Bem sabes que os povos 

têm sua maioridade, como os indivíduos. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja 

a sua perfeita maioridade, como nação. Inspirarei as tuas atividades. Inaugura um 

novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro.  

Longinus recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de 

suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono e, no dia 2 de dezembro de 

1825, renascia  como D. Pedro II, aquele que seria, no Brasil, o grande imperador. 

O Brasil era reconhecido ao feito de D. Pedro I, no que se referia à independência 

política, mas não tolerava a origem européia do seu imperador, em se tratando dos 

problemas de sua autonomia. Ele era acusado de proteger, criminosamente, os 

interesses portugueses, a despeito de suas ações em contrário. Os mensageiros de 

Ismael auxiliam-lhe na solução do grande problema, e, às duas horas da madrugada 

de 7 de abril de 1831, D. Pedro abdicava, na pessoa do filho D. Pedro II, que contava 

então apenas cinco anos, e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. 

Alguns políticos, obedecendo a feliz inspiração do mundo invisível, organizaram uma 

regência, que se incumbiu de manter a intangibilidade da ordem e das instituições. No 

ano de 1841, foi então coroado o jovem imperador, aos quinze anos. A regência ficava 

assinalada, no tempo, com uma das mais belas escolas de honradez e de energia do 

povo brasileiro. O Brasil prosseguia na sua marcha evolutiva sob a carinhosa direção 

de D. Pedro II. Estadistas notáveis pelo seu amor à causa pública assistiam o 

imperador em seus nobres afazeres. Os gênios tutelares do mundo espiritual 

inspiravam a todos os políticos e escritores. 

No mundo invisível, reúne, o Senhor, as falanges benditas de Ismael e dos seus 

dedicados colaboradores e falou, a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão 

da Montanha:- Irmãos, a Pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. 

Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos 

os atos comuns que pratica, no concerto dos povos do planeta. Necessário é 

separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes 

do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente 

valorizados. A Proclamação da República há de fazer-se sem derramamento de 

sangue. Estaremos a postos, sustentando o Brasil espiritual, que, de ora em diante, 

passará a ser o nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e 

energias em favor do Evangelho, no país inteiro. Sob as inspirações do Alto, o 

marechal Deodoro da Fonseca proclama, em 15 de novembro de 1889, a República 

dos Estados Unidos do Brasil. 

Confortado pelas luzes do Alto, que não o abandonaram em toda a vida, D. Pedro II 

preparou a sua retirada com a família imperial para a Europa. 
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SALA 5: Bezerra de Menezes e a Federação Espírita Brasileira 

O século XIX estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. Nem bem 

se haviam concluído as atividades bélicas da triste missão de Napoleão Bonaparte e, 

consoante as promessas de Jesus, chegaria à Terra o Consolador prometido, que 

derramaria novamente as claridades divinas sobre toda a carne. Foi assim que o 

grande missionário lionês, Allan Kardec, fez-se codificador da suave luz do Espiritismo, 

que aspergiu, do Velho Mundo, a todo o planeta. 

Para a Pátria do Evangelho, Ismael, das esferas luminíferas, convidou abnegado 

trabalhador. Esse valoroso trabalhador viria para consolidar as bases do Espiritismo na 

Pátria do Cruzeiro. A esse Espírito dedicado, falou Ismael, ainda na pátria espiritual: 

“Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país 

do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás 

todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu Espírito, a fim de que 

possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados 

propósitos de reforma e regeneração”... 

Naquele momento sublime, o discípulo sincero de Jesus nada pode dizer, apenas 

concordar com o convite, tamanha a emoção que o dominava, levando-o às lágrimas. 

E foi assim que o belo estado do Ceará viu nascer, a 29 de agosto de 1831, Adolfo 

Bezerra de Menezes, grande amigo de Ismael, que vinha cumprir aqui elevada missão.  

Em 1875, Bezerra conheceu o Espiritismo, ao ler “O Livro dos Espíritos”. “Parece que 

relia a obra, pois tudo ali já me era conhecido. Parece que meu Espírito já sabia de 

todas aquelas verdades...”. Relatou, anos depois. Do contato com a obra e com a 

Doutrina codificada por Allan Kardec, veio a transformação da sua vida. Homem 

público que era, foi diante de mais de duas mil pessoas, no salão da Câmara Pública 

do estado do Rio de Janeiro, que ele se declarou Espírita. Espírita convicto. Ao longo 

de toda a vida, atuou junto aos mais pobres e necessitados, clinicando para um 

contingente cada vez maior, sem descanso. Por nada receber, passou a vivenciar 

também, com sua família, muitas privações, inclusive de ordem material. Sem 

descanso diante da tarefa, recebeu a alcunha honrosa de “O médico brasileiro dos 

pobres”. 

Por outro lado, intensificando sua ação na Pátria do Cruzeiro, desdobrava-se Ismael. 

Em 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira, a FEB. 

Bezerra de Menezes, desde 1887, escrevia a diversos periódicos sobre Espiritismo, 

integrando-se, fervoroso, ao movimento. Num momento especialmente delicado para a 

casa mater do Espiritismo, Bezerra assumiu-lhe a Presidência, tendo sido Presidente 

da FEB em duas gestões, em 1889 e, em 1895, quando permaneceu no cargo até 

1900, ano da sua desencarnação. 

Em suas gestões, Bezerra assumiu integralmente a posição de diretor das tarefas de 

Ismael, no plano físico, corporificando, com amor, dignidade e fieldade, todas as 

aspirações do mentor sublime. Com plena dedicação, Bezerra conduziu os rumos do 

movimento naqueles primeiros anos que anunciavam o movimento que viria, 

coordenado, federativo. 
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SALA 6: O Espiritismo no Brasil 

Após as edificações basilares de Ismael, na Pátria do Cruzeiro, o Espiritismo, aqui 

implantado, passou a jorrar bênçãos de luzes, em todo o território. 

Enquanto na Europa as idéias espiritualistas eram objeto de discussões científicas e 

filosóficas, muitas vezes estéreis, aqui, o Espiritismo penetrava o Brasil com toda a 

sua característica de Cristianismo Redivivo, levantando almas para uma nova alvorada 

de fé.O Brasil torna-se o maior país espírita da Terra. 

A Europa recebeu a Nova Revelação sem conseguir aclimatá-la no seu coração 

atormentado pelas necessidades mais duras, enquanto, no Brasil, os espiritistas 

verdadeiramente sinceros buscaram, desde a chegada a essas terras, da Doutrina 

codificada por Allan Kardec, conservar-lhe as intenções mais puras, no hostiário da fé. 

Unidos sob a bandeira de Ismael, que acena para “Deus, Cristo e Caridade” como 

lema, os espíritas passam a aprender e a compreender que sua principal necessidade 

será sempre a busca da renovação interior, para que possam ajudar a humanidade, 

começando por si mesmos, a refletirem, enfim, o Evangelho de Jesus. 

O crescimento do Espiritismo no Brasil, portanto, sob a direção de Ismael, tornou-se 

lento, mas sempre bem alicerçado. Até porque a obra da revolução espiritual, no 

Evangelho de Jesus, não se compadece com as agitações do século. 

Para manter a unidade, o Espiritismo adota a forma de Unificação, que significa união 

para o mesmo propósito. 

Espíritas, em diferentes regiões do país, adotam as federativas, voltando-se à 

Federação Espírita Brasileira como casa-máter. Unidos em torno dos mesmos ideais e 

propósitos, atuando em consonância de ações, eis que começam a compor o grande 

feixe de varas, de que falou Kardec, que nos tornaria cada vez mais fortalecidos. 

Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no 

organismo social da Pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual. E, 

não tenhamos dúvida: superior às funções dos transitórios organismos políticos, é 

essa obra abençoada, de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do 

Evangelho e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do porvir. 

É dentro dessa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do 

Brasil devem reunir-se, a caminho da vitória plena de Jesus, em todos os corações. 
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SALA 7: Curso de Palestrantes na Pátria do Evangelho 

Foi há quase 200 anos que, num impulso que não seria jamais somente seu, pois que 

fora conduzido pela Espiritualidade amiga, que Pedro I gritou, às margens do riacho 

paulista do Ipiranga, que os soldados soltassem fora os laços que os prendiam à 

metrópole, para fazer reverberar que, dali em diante, viria a independência do Brasil... 

No dia 7 de setembro de 2022 a independência brasileira completará 200 anos. Na 

efeméride de um país ainda jovem, vive também o marco do seu amadurecimento.  

Se a todo cidadão cabe orgulhar-se do país em que nasceu e vive, aos espíritas cabe, 

por fim, também a assunção da responsabilidade diante da realidade com que se 

depara: precisamos avançar espiritualmente, para assumirmos o lugar que é nosso 

desde a origem, que é a nossa predestinação espiritual: a de sermos o Coração do 

mundo, a Pátria do Evangelho redivivo de Jesus.  

É tempo. 

Agora, não mais dúvidas, não mais receios. 

Carecemos hoje - mais que dantes - e agora - mais que nunca - assumirmos nossa 

função espiritual no mundo, lócus que nos foi destinado pelas mãos do próprio Mestre 

muito amado. 

É tempo de trabalho! 

Nós, os espíritas brasileiros, recebemos a flâmula de Ismael, para fazê-la tremular no 

mais alto. Possamos, com dignidade, humildade e honradez, estar à altura da missão 

grandiosa. 

E, aos palestrantes, então, que haja também muita coragem, para que possamos 

construir um Brasil, mais além... Mais além de nós mesmos, para sermos mais com 

Jesus e para servirmos com Jesus, no engrandecimento de toda a Terra... 

E, no limiar do século, uma oportunidade, aqui, abre-se. Parece pequena; 

insignificante, talvez. Mas não o é. Um curso de formação de novos palestrantes 

espíritas, no coração da Pátria do Evangelho, em plena capital da República, é um 

aceno, sem dúvida que é, de que o Mestre, atento a nossas diminutas capacidades, 

ainda assim, muito espera de todos nós. É ao trabalho que Jesus convida-nos, neste 

instante. 

Neste momento, para todos nós, brasileiros, espíritas, aos palestrantes, ainda mais, há 

de ser sempre uma honra estarmos aqui, nesta terra boa, linda e abençoada pelo 

próprio Mestre, consoante suas próprias palavras: “Para esta terra maravilhosa e 

bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu 

solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da Terra aprenderão a lei da fraternidade 

universal”. 

Precisamos honrar essa oportunidade, talvez única em nossas vidas. 

Estamos com Jesus. Vamos em frente. 


