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1. HELIL - HENRIQUE DE SAGRES - O DIVINO EXPEDICIONÁRIO 
 

OTIMISTA – SABIA VER O BEM, MESMO NOS MO-
MENTOS MAIS DIFÍCEIS  
“Helil — disse a voz suave e meiga do Mestre a um 
dos seus mensageiros, encarregado dos problemas 
sociológicos da Terra —, meu coração se enche de 
profunda amargura, vendo a incompreensão dos 
homens, no que se refere às lições do meu Evange-
lho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo 
de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperan-
ças; recomendei-lhes que se amassem como ir-
mãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, ani-
quilando-se uns aos outros como Cains desvairados. 
Todavia — replicou o emissário solícito, como se 
desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga 
do Mestre —, esses movimentos, Senhor, intensifi-
caram as relações dos povos da Terra, aproximando 
o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da 
solidariedade nessas experiências penosas; novas 
utilidades da vida foram descobertas; o comércio 
progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as 
pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar 
que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciati-
vas daquela natureza, guardavam a nobre intenção 
de velar pela paisagem deliciosa dos lugares san-
tos”. 
 
CRIATIVIDADE E LUCIDEZ – SABER BUSCAR SAÍDAS 
INOVADORAS E PROPOR SOLUÇÕES: 
“— Senhor, se esses povos infelizes, que procuram 
na grandeza material uma felicidade impossível, 
marcham irremediavelmente para os grandes infor-
túnios coletivos, visitemos os continentes ignora-
dos, onde espíritos jovens e simples aguardam a 
semente de uma vida nova. Nessas terras, para a-
lém dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pen-
samento cristão, dentro das doutrinas do amor e da 
liberdade.” 
 
TER CONHECIMENTO SUFICIENTE PARA DAR IN-
FORMAÇÕES: 
“Helil — pergunta ele —, onde fica, nestas terras 
novas, o recanto planetário do qual se enxerga, no 
infinito, o símbolo da redenção humana? — Esse 

lugar de doces encantos, Mestre, de onde se veem, 
no mundo, as homenagens dos céus aos vossos 
martírios na Terra, fica mais para o sul.” 
 
ARROJO E VISÃO DE FUTURO: 
“Tu, Helil, te corporificarás na Terra, no seio do po-
vo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente; ins-
tituirás um roteiro de coragem, para que sejam 
transpostas as imensidades desses oceanos perigo-
sos e solitários, que separam o velho do novo mun-
do. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a 
nação mais humilde da Europa, glorificando os seus 
esforços na oficina de Deus. 
Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia 
na Terra, em 1394, como filho de D. João I e de D. 
Filipa de Lencastre, e foi o heróico Infante de Sa-
gres, que operou a renovação das energias portu-
guesas, expandindo as suas possibilidades realiza-
doras para além dos mares. 
Desenvolveu no mundo inteiro um sentimento de 
amor ao desconhecido.” 
 
ABNEGAÇÃO E DEVOTAMENTO: 
Novamente no Além o devotado mensageiro do 
Mestre não descansou. Atuando na restauração de 
Portugal e em vários momento da história do Brasil 
 
MÉTODO DO CRISTO: 
Fazendo diagnóstico preciso e revelando a necessi-
dade do trabalho e auxílio; Meu coração se enche 
de amargura. 
 
COMPROMETENDO O LIDERADO: 
- Helil – Pergunta ele – onde fica, nestas terras no-
vas, o recanto planetário do qual se enxerga, no 
infinito, o símbolo da redenção espiritual? 
 
VALORIZANDO O TRABALHO A SER OFERTADO: 
Para essa terra maravilhosa e bendita (...) 
 
ESTÍMULO: 
Aqui, Helil sob a luz misericordiosa das estrelas da 
cruz ficará localizado o coração do mundo. 
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2. ISMAEL - O ZELADOR DOS PATRIMÔNIOS IMORTAIS DA TERRA DO CRUZEIRO 
 
HEROÍSMO: 
“Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o 
zelador dos patrimônios imortais que constituem a Terra 
do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador 
devotado da minha seara, como a recebi no coração, obe-
decendo a sagradas inspirações do Nosso Pai. Reúne as 
incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais 
sacrossantos de minha doutrina, e inicia, desde já, a cons-
trução da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei 
a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives 
com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo.” 
 
CORAGEM: 
“Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada 
pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem 
servir à causa de Deus e, sobretudo, lembra-te sempre de 
que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, 
com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futu-
ros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência 
do Cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos 
compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reco-
nhecimento, e, como se entrara em ação o impulso secre-
to da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora 
uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste 
inscrevera o lema imortal: “Deus, Cristo e Caridade”. 
 
PROPÓSITO DE BEM-SERVIR E FIDELIDADEE A DEUS: 
“Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas Terras de 
Vera Cruz. Trazendo um náufrago e inocente para a base 
da sociedade fraterna do porvir, ele obedecia a sagradas 
determinações do Divino Mestre.” 
 
GENEROSIDADE: 
“Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Isma-
el, espalham claridades novas em todos os Espíritos e, sob 
os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes 
realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda 
parte, nas mais elevadas demonstrações evolutivas. 
Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensa-
mente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos, no 
sentido de organizar o Instituto sagrado da família nas 
florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam 
consideração às leis humanas ou divinas, na condição de 
superioridade que se atribuíam.” 
 
 
 

CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO: 
“Ismael reuniu em grande Assembleia os seus colaborado-
res mais devotados com o objetivo de instituir um pro-
grama para as suas atividades espirituais.” 
 
SENSIBILIDADE: 
Amargura e pranto diante da escravidão.  
 
RESPEITO ÀS LEIS VIGENTES E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS: 

“Regressando ao Além, os primeiros missionários da cara-
vana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração miseri-
cordiosa, para que semelhante situação se modifique. 
Mas, o grande apóstolo de Jesus explica: — Irmãos, não 
podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Não 
sou indiferente a esses movimentos hediondos, nos quais 
os índios, simples e bons, são capturados para os duros 
trabalhos do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração 
misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se 
encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos, com 
os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreen-
são das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo 
indireto, quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, 
não encontramos, na atualidade do planeta, outro povo 
que substitua os portugueses na grande obra de edifica-
ção da Pátria do Evangelho.” 
 
PERSEVERANÇA: 
“A essas forças, que tentam a dissolução dos melhores 
esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do Infini-
to, deve-se o fenômeno das excessivas edificações parti-
cularistas do Espiritismo no Brasil, particularismos que 
descentralizam o grande labor da evangelização. Mas, 
examinando semelhante anomalia, somos forçados a re-
conhecer que Ismael vence sempre. 
 
VISÃO DE FUTURO:Busquemos um príncipe liberal Recor-
rendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscare-
mos, na Europa, um príncipe liberal, trabalhador e justo, 
que não esteja subordinado à política romana, a fim de 
caracterizar a nossa ação indireta. Traremos a sua perso-
nalidade de administrador para a parte mais flagelada da 
nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos 
que se encontram na direção das atividades sociais e polí-
ticas da colônia e beneficiem, e de maneira geral, a nação 
inteira. 
Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe 
visitam o coração e parte com os seus companheiros, em 
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busca dos planos da erraticidade mais próximos da Terra 
(...) 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 exu-
berante a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios 
e devotamentos.” 
“
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3.MAURÍCIO DE NASSAU: 
O INVASOR – UM PRÍNCIPE LIBERAL, TRABALHADOR E JUSTO. 

 
Exímio administrador que exercia influência pela força do caráter e do amor. Mas, o espírito construtivo do 
administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta.Alia às edificações 
materiais a construção de laços de fraternidade; 
 
AMOR À LIBERDADE: 
“O amor e o respeito que vota à liberdade fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Per-
nambuco, cujas terras, naquela época, desciam até a região do Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos 
que procuram abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância ele os declara livres para sempre, e os índios 
encontram, no seu coração, o apoio de um nobre e leal amigo.” 
 
RESPEITO ÀS DIFERENÇAS: 
“Estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal-democracia nas 
terras americanas, tais a justiça e a liberdade com que se houve em seu governo. Os Albuquerques e outros 
elementos em evidência no Norte muito aprenderam com ele para as suas atividades do porvir. “ 
 
DESAPEGO: 
A sua passagem por esta Terra foi curta e retirou-se do Brasil sem resistência, sem lutas. 
 
“Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências 
dessa natureza; mas, a sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários a 
que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. 
 
A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível, para que os colonizadores da 
terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Em socorro da nossa afirma-
tiva, podemos invocar o testemunho da própria história, porque, terminado o tempo necessário à sua admi-
nistração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria, por imposição dos Espíritos avarentos, que 
militavam, nessa época da Companhia das índias, na política holandesa, sem que encontrassem substituto 
para a sua obra na América. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil 
sem a intervenção de Portugal, bastando, para isso, o concurso dos habitantes da colônia. Quando a questão 
ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia, em 1661, os holandeses, embora a sua soberania marítima 
perdurasse até então, em troca dos seus imensos trabalhos no Norte do Brasil e dos milhões de florins aí a-
bandonados, apenas receberam, a título de indenização, a importância de cinco milhões de cruzados” 
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4. DOM JOÃO VI 
 
DETERMINAÇÃO ANTE À POSSIBILIDADE DE PERDER 
A LIBERDADE E O TRONODE PORTUGAL:  
 
“Napoleão prosseguia, deixando em toda parte um 
rastro de lágrimas e de sangue. Suas incursões, em 
todos os países, lhe granjeavam o espólio miserável 
das posições e das coroas, que o ditador ia distribu-
indo pelos seus familiares e amigos. O século XIX co-
meçava a viver embalado pelo fragor das armas, em 
todas as direções. Portugal alia-se à Inglaterra, resis-
tindo às ordens supremas do conquistador. Bonapar-
te assina um tratado com a Espanha, que já se havia 
dobrado às suas determinações, e ordena a invasão 
imediata de Portugal. A Inglaterra, com a sua pru-
dência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o 
Brasil. D. João VI hesita, antes de adotar semelhante 
resolução. O grande príncipe, tão generoso e tão in-
feliz, é encontrado, nas vésperas da partida, a chorar 
convulsivamente em um dos aposentos privados do 
palácio; mas, aquela decisão era necessária e inadiá-
vel.” 
 
CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO:  
“O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe 
que, debaixo das influências poderosas do Alto, ado-
tara um regime muito mais liberal do que as formas 
de governo existentes em Lisboa, enche-se de obras 
notáveis. Grandes instituições se fundam na cidade 
da mais maravilhosa baía do mundo. Surgem a Escola 
de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Bra-
sil; organizam-se os primórdios da Escola de Belas-
Artes, cria-se a Academia de Marinha, o Conselho 
Militar, a Biblioteca Real; desenha-se o Jardim Botâ-
nico, como novo encanto da cidade, e, sobretudo, 
inicia-se, com a Imprensa Régia, a vida do jornalismo 
na Terra de Santa Cruz 
(...) O progresso econômico da nação, alentado pelas 
forças estrangeiras aí estabelecidas com as garantias 
da lei, avançava em todos os setores da comunidade 
brasileira. Todo o país se rejubila com a nova era de 
prosperidade geral. “ 
 
 

EXCESSIVA LIBERALIDADE: 
“O príncipe, contudo, não soube manter-se constan-
temente dentro das linhas de sua autoridade. Com as 
suas liberalidades na América, criava-se em derredor 
da sua corte toda uma sociedade de parasitas e de 
inúteis. Os reineis abastados do Rio de Janeiro e das 
outras grandes cidades coloniais receberam títulos e 
condecorações de toda natureza. As cartas honorífi-
cas eram expedidas quase que diariamente. Por toda 
parte, havia comendadores da Ordem do Cristo e 
cavaleiros de São Tiago dando lugar a um grande 
menosprezo pelas instituições. Os nobres da época 
eram os novos ricos do mundo moderno. Conquista-
dos os títulos, sentiam-se no direito de viver colados 
ao orçamento da despesa, apodrecendo longe do 
trabalho.” 
 
PACIFISTA:Todavia, a despeito de todos os absurdos 
e de todos os dispêndios, que seriam de muito exce-
didos nos odiosos processos revolucionários, caso o 
país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua eman-
cipação, a corte de D. João VI ia prestar ao Brasil os 
mais inestimáveis serviços, no capítulo de sua auto-
nomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos 
das lutas fratricidas. 

 
ENFRENTAVA DESGOSTOS FAMILIARES INTENSOS: 
“No Rio, porém, o generoso príncipe sofria os mais 
acerbos desgostos, no ambiente da família. Foi talvez 
em razão desses dissabores que jamais se viu D. João 
VI perfeitamente integrado nas suas respeitáveis fun-
ções, no mundo oficial daquele tempo.  
Suas preocupações se dividiam entre a mãe demen-
te, a esposa desleal e incompreensível, e o filho per-
dulário e estróina.” 
perdulário: gasta mais do que pode, esbanjador. 
Estróina: Leviano 
 
AVESSO ÀS FORMALIDADES:  
“São conhecidos o apego do soberano aos seus al-
moços solitários, sem as etiquetas da época; seu re-
traimento e desleixo quanto às pequeninas formali-
dades que constituem o problema da elegância de 
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um século. Com as roupas desabotoadas, mal con-
tendo o corpo nas suas dobras em desalinho, muitas 
vezes foi ele visto alheio às sérias preocupações da 
sua autoridade suprema, como se o seu espírito va-

gasse na paisagem de outros mundos. D. João se a-
costumara à maravilhosa beleza do sítio da Guanaba-
ra e se tomara de amor pela pátria que os seus valo-
rosos antepassados haviam edificado.” 
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5. DOM PEDRO I 
 
 

Era um filho perdulário e estroina que causava grandes desgostos ao pai, Dom João VI 
 
VOLUNTARIOSO E DOENTE NÃO TINHA O CÉREBRO RECEPTIVO ÀS BOAS INTUIÇÕES DO ALTO: 
“Precisamos difundir a educação individual e coletiva, dentro das nossas possibilidades, formando os Espíritos 
antes das obras. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo, para 
levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de reden-
ção e de paz com o pungente espetáculo das lutas fratricidas. Cerquemos o coração desse príncipe das clari-
dades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade, de-
senvolvendo-lhe no espírito as noções da solidariedade humana. 
(...) Individualmente considerado, não representa ele o tipo ideal, necessário à realização dos nossos projetos; 
voluntarioso e doente, não tem, para nós outros, um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho.” 
 
CORAÇÃO IRREQUIETO: 
“Trabalhemos mais um pouco, junto ao seu coração irrequieto, procurando, simultaneamente, abrir caminho 
novo à educação geral. Em breves dias, poderemos concentrar as forças dispersas, para a proclamação da 
independência e, após semelhante realização, enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus, 
implorando das suas bênçãos novo rumo para nossa tarefa, a fim de que a liberdade, bem aproveitada e bem 
dirigida, não constitua elemento de destruição na pátria dos seus sublimes ensinamentos. As sábias pondera-
ções de Ismael foram rigorosamente observadas por seus abnegados companheiros de ação espiritual.” 
 
ENCARNAVA O PRINCÍPIO DA AUTORIDADE: 
“Detinha a liderança formal; os patriotas enxergavam no Príncipe D. Pedro a figura máxima, que deveria en-
carnar o papel de libertador do reino do Brasil.” 
 
ACUIDADE POLÍTICA 
“O imperador, apesar das suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acui-
dade, em se tratando de psicologia política. 

 
EMPREENDEDOR NA GESTÃO DAS COISAS PÚBLICAS:  
“Os estudiosos, que viram na sua personalidade somente o amoroso insaciável, muitas vezes não lhe reco-
nhecem o espírito empreendedor na direção das coisas públicas, inaugurando a era constitucional do Brasil e 
Portugal, com as suas valorosas iniciativas. São de lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia da 
sua vida conjugal”. 
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6. DOM PEDRO II 
 
 
ALMA EXPERIMENTADA NAS ASPEREZAS DA LUTA PELO EVANGELHO: 
“Foi assim que Longinus preparou a sua volta à Terra, depois de outras existências tecidas de abnegações edi-
ficantes em favor da humanidade, e, no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia de D. Leopoldi-
na, a virtuosa esposa de D. Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus 
próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos de sua pátria.” 
 
REVELARA, OUTRORA, INCOMPREENSÃO PARA COM OS DESÍGNIOS DO MESTRE JESUS: 
Senhor — respondeu Longinus, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança —, bem conhe-
ceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir à causa das vossas verdades su-
blimes, na face triste da Terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, para gravar 
no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos 
vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência, que sufocavam, naquele 
tempo, a minha alma.” 
 
HUMILDADE NO EXERCÍCIO DO PODER: 
“Longinus recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas 
para a grande tarefa do trono.” 
 
PACIFICADOR: 
“Depois dos esgotamentos a que o país inteiro fora conduzido pela ação corrosiva dos processos revolucioná-
rios, o Brasil ia regenerar suas forças orgânicas dentro de um largo período de paz, no qual as falanges escla-
recidas de Ismael, inspirando a generosa autoridade do Imperador, argamassariam as bases do pensamento 
republicano, sobre as ideias de fraternidade e liberdade, a caminho das grandes realizações do porvir.” 
 
“(...) D. Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro, no imprevisto acontecimen-
to.” 
 
INTEGRIDADE: 
“Preparou, rapidamente, sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos 
revolucionários e, com lágrimas nos olhos, rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe 
oferece, para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor da Pátria do Cruzeiro lhe 
santificasse a morte, no seu exílio de saudade e pranto.” 
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7. ISABEL, A PRINCESA 
 
 
BONDADE:  
“A própria Princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Bra-
sil, viera ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Os Espíritos em prova no 
cárcere da carne têm a sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, mas têm igualmente.” 
 
HABILIDADE PARA REESTRUTURAR EQUIPE:  
“Sob a inspiração do grande mensageiro do Divino Mestre, a princesa imperial encarrega o Senador João Al-
fredo de organizar novo ministério, que veio a compor-se de Espíritos nobilíssimos do tempo.” 
 
SERENIDADE:  
“Os abolicionistas compreendem que lhes chegara a possibilidade maravilhosa e a 13 de maio de 1888 é apre-
sentada à regente a proposta de lei para imediata extinção do cativeiro, lei que D. Isabel, cercada de entida-
des angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar, com a nobre serenidade do seu coração de mulher. 
Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus sobre as vastidões do Norte 
e do Sul da Pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro afluem multidões de seres invisíveis, que se associam às 
grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael com a bên-
ção da sua generosa e tocante alegria. 
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8. BEZERRA DE MENEZES 
 
 
CONCILIADOR: 
“Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência 
e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos." 
 
INTELIGÊNCIA PRECOCE: 
“No ano de 1838, entrou para a escola pública da Vila do Frade, onde em dez meses apenas, preparou-se sufi-
cientemente até onde dava o saber do mestre que lhe dirigia a primeira fase de educação. Bem cedo revelou 
sua fulgurante inteligência, pois, aos onze anos de idade, iniciava o curso de Humanidades e, aos treze anos, 
conhecia tão bem o latim que ministrava, a seus companheiros, aulas dessa matéria, substituindo o professor 
da classe em seus impedimentos.” Grandes Vultos do Espiritismo no Brasil e no Mundo.” Paulo Alves de Go-
doy 
 
POLÍTICO: 
Em 1867 foi eleito Deputado Geral, tendo ainda figurado em lista tríplice para uma cadeira no Senado. Quan-
do político, levantou-se contra ele, a exemplo do que ocorre com todos os políticos honestos, uma torrente 
de injúrias que cobriu o seu nome de impropérios.idem 
 
HABILIDADE DE COMUNICAÇÃO: 
Os artigos de Max, pseudônimo de Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita no 
Brasil. De novembro de 1886 a dezembro de 1893, escreveu ininterruptamente, ardentemente. Idem 
 
MÉDICO HUMANITÁRIO: 
Bezerra de Menezes tinha a função de médico no mais elevado conceito, por isso, dizia ele: "Um médico não 
tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe 
bate à porta.idem 
 
UNIFICADOR: 
“Em 1893, a cisão era profunda entre os chamados "místicos" e "científicos", ou seja, espíritas que aceitavam 
o Espiritismo em seu aspecto religioso, e os que o aceitavam simplesmente pelo lado científico e filosófi-
co."Em 1894, o ambiente mostrou tendências para melhora e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado 
como o único capaz de unificar o movimento espírita.” 
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