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 VII - OS NEGROS DO BRASIL 

 

— Senhor! — exclama Ismael nas suas preocupações — estendei até 

nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas 

bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que 

aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os 

quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêem-

se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. 

Uma voz suave e meiga lhe responde do Infinito: 

— Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a 

eterna lapidaria de todos os espíritos e que o Nosso Pai não concede aos 

filhos fardo superior às suas forças, nas lutas evolutivas. Abriga aí, na 

sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os 

infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas 

dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões 

inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo bendito que 

recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão 

substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas 

as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente 

arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de 

esperança; ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, nos códigos 

dourados do sofrimento. 

 

 

 



Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o 

coração e parte com os seus companheiros, 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, 

espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das 

suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do 

sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim 

de profunda noite. 

— Irmãos — exorta ele comovido — até ao coração do Divino Mestre 

chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos 

arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam 

enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a 

redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do 

crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu Evangelho de 

caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria 

generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros 

inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas; mas, preciso se faz nos 

voltemos para o seu solo virgem e exuberante a construir-lhe as bases com 

os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis, nos carreiros 

aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que 

nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis, no livro dos 

padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da 

virtude e do amor, na epopéia de luz da solidariedade, na expiação e no 

sofrimento.  

Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são 

flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam 

das claridades do sentimento.  

Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho venham para a 

nossa oficina de amor, de humildade e redenção. 
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