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Aspectos espirituais da missão de Isabel
 Bastidores espirituais da missão da Princesa Isabel quanto à
libertação dos escravos
 Aspectos da religiosidade católica da Princesa e a devoção a
duas outras nobres do mesmo nome, canonizadas pela Igreja
Católica — Santa Isabel da Hungria e Santa Isabel de Portugal,
santas essas reconhecidas pela intensa prática da caridade.
 Interesse da Família Imperial, especialmente de Pedro II, pelos
fenômenos espíritas e lances da atuação do Barão de Santo
Ângelo (Manuel de Araújo Porto-Alegre) — um espírita e
abolicionista que conheceu Kardec e frequentou a Corte.
 Experiências de Francisco de Paula Vítor (Padre Vítor), um negro
filho de escravos, educador e iluminado pastor de almas, em face
da escravidão e da Lei Áurea, assinada por Isabel em 13 de maio
de 1888.

Na visão espírita
 Deus não apenas criou o céu e a terra, governa também
tudo na Natureza, a qual é submissa a sua vontade. [1]
 Disso decorre o Providencialismo, que é a doutrina que vê
na história uma ordem ou um plano providencial. É a
confiança na ação da providência. [2]
 Nessa perspectiva, o Espiritismo também admite um fio
condutor da história e do desenvolvimento evolutivoespiritual da humanidade. [3]
 E, dessa forma, a participação da Espiritualidade em
eventos fundamentais da História Humana.
[1] BORN, A. Van Den [Org.]. Dicionário Enciclopédico da Bíblia. Editora Vozes, Petrópolis, RJ, p. 1234.
[2] ABBAGNANO, Nicolau. Dicionário de Filosofia – Editora Mestre Jou, SP.
[3] LOBO, Ney. O Plano do Universo na Doutrina Espírita. In O Plano Social de Deus. FEB, Brasília, p. 19.

Psicografia e informações espirituais
OS CUIDADOS COM INFORMAÇÕES DO MUNDO ESPIRITUAL
TODA E QUALQUER MENSAGEM DEVE SER ANALISADA E
QUESTIONADA, NÃO IMPORTA O ESPÍRITO QUE SUPOSTAMENTE A
TRANSMITE

 Questões sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do
Evangelho, de 1938 – Humberto de Campos [1886-1934]/F. C. Xavier
 Informações de Irene Carvalho, médium, autora teatral, fundadora e
dirigente da Comunhão Espírita de Brasília (DF)
 Informações de Gílson Freire – Fraternidade Espírita Irmão Vítor (BH)
 Os livros de inspiração mediúnica de Paulo Roberto Viola
 O livro Eduardo C. Monteiro: Chico Xavier e Santa Isabel de Portugal

Aspectos espirituais da missão de Isabel - Fontes
Humberto de Campos: a Princesa Isabel veio ao planeta em
atendimento a um pedido seu ao Plano Espiritual para
reencarnar e, assim, colaborar para a emancipação dos
escravos, na condição de filha do Imperador.

Paulo Roberto Viola: aspectos espíritas do Segundo Reinado

Paulo Roberto Viola
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Leis antiescravagistas assinadas por Isabel
Em 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, que
decretava livres os filhos de mulher escrava nascidos a
partir daquela data.
Em 28 de setembro de 1885 assinou a Lei dos
Sexagenários, que libertava os escravos de mais de
sessenta anos.
E em 13 de maio de 1888 assinou a Lei Áurea, abolindo
a escravidão, que tinha apenas dois dispositivos: o
primeiro declara extinta a escravidão no Brasil. E o
segundo revoga disposições em contrário.

Missionários da Abolição
(Havia) colaboradores decididos no
movimento libertador: Castro Alves, Luiz
Gama, Rio Branco e Patrocínio.
A própria Princesa Isabel, cujas tradições
de nobreza e bondade jamais serão
esquecidas no coração do Brasil, viera ao
mundo com sua tarefa definida, no
trabalho abençoado da abolição.
Em 1885, pouco antes da Lei Áurea (1888),
já se organizara no Rio de Janeiro a célula
do que viria a ser a Federação Espírita
Livro de 1869. Bezerra leu o
Brasileira
L. E. em 1875, e declarou-se
espírita em 1886

Situação política anterior à Lei Áurea
Emancipacionistas, abolicionistas e escravistas
D. Pedro era emancipacionista

Tal processo já ocorrera em Portugal
Na Fala do Trono, em 1867, ele menciona estudos sobre a
reforma e liberta os cativos que pertenciam ao Estado.
Após a Guerra do Paraguai (1864-1870), a situação política do
imperador se agravou. Ele perdera apoio político e titubeava
em relação à abolição. A sustentação de seu governo vinha
principalmente dos latifundiários proprietários de escravos.
O imperador temia também que a abolição resultasse numa
Guerra Civil, como se deu nos EUA.

Atuação da Espiritualidade
O imperador é afastado do trono, nos primeiros meses de
1888, sob a influência dos mentores invisíveis da Pátria,
voltando a Regência à princesa Isabel, que já havia
sancionado a lei benéfica em 1871.

A Abolição
(...) A 13 de maio de 1888 é apresentada à regente a
proposta de lei para imediata extinção do cativeiro
D. Isabel, cercada de entidades angélicas e
misericordiosas, sanciona sem hesitar, com a nobre
serenidade do seu coração de mulher.
Nesse dia inesquecível, toda uma onda de clarinadas
compassivas descia dos céus sobre as vastidões do Norte
e do Sul da Pátria do Evangelho.
Ao Rio de Janeiro acorriam multidões de seres invisíveis,
que se associaram às grandiosas solenidades da
abolição.

Isabel e o Espiritismo (1)
A Princesa Isabel, se não alimentava velada simpatia
pelo Espiritismo, demonstrava, ao menos, interesse pelo
conhecimento da Doutrina Espírita, que era objeto de
conversas na Corte Imperial, devido à forte influência
francesa na Capital do Império.
Manuel de Araújo Porto Alegre,
o Barão de Santo Ângelo:
Literato, pintor, jornalista, dramaturgo,
arquiteto, caricaturista, crítico e
historiador de arte, além de político e
diplomata

Isabel e o Espiritismo (2)
O Barão de Santo Ângelo foi quem levou o interesse
pelo Espiritismo à Corte Imperial, em especial à
Princesa Isabel, que fez o juramento constitucional
em nome do Catolicismo, mas nutria forte simpatia
pela Doutrina Espírita.
Certa feita, chegou a indagar ao Barão
acerca do nome do seu “anjo protetor”
Chegou a entregar ao Imperador um
memorial sobre a extinção gradual da
escravatura, e incitou-o a tomar a medida

Ações cristãs da Princesa Isabel
 A Princesa Isabel agia com todas as características de uma
verdadeira cristã, não medindo esforços para ações humanitárias e
caridosas.
 Em 1877 empenhou-se na organização de um concerto beneficente
em prol das vítimas da grande seca;
 Financiava a alforria de ex-escravos com seus próprios recursos;
 Amparava ostensivamente um refúgio de negros na Zona Sul do Rio
de Janeiro, o chamado Quilombo do Leblon;
 Enfrentou a pressão e reação de ricos fazendeiros e escravocratas
que não queriam a abolição da escravidão.
 Segundo informam documentos, a Princesa teria tentado indenizar
ex-escravos com recursos de um estabelecimento da época, o
Banco Mauá.

A caridosa Isabel, segundo historiadores
 Segundo historiadores, Isabel praticava a caridade com
apurada consciência de sua responsabilidade como
governante, numa época em que as comunidades carentes
viviam a indiferença das elites governantes.
A Princesa Isabel protegia escravos fugitivos em Petrópolis (As

Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura, de Eduardo Silva, Mestre em História pela Universidade Federal
Fluminense)

No dia 4 de maio de 1888 almoçaram no Palácio Imperial 14
africanos fugidos das fazendas circunvizinhas a Petrópolis,
sendo que todo o esquema de fugas e alojamento de escravos
foi montado pela própria Princesa Isabel.
Às vésperas da Abolição, registrava-se mais de mil fugitivos
acolhidos e hospedados pela Princesa. (Segundo o abolicionista André Rebouças)

A Princesa nas Águas Virtuosas

Fonte: A história da Princesa Isabel: amor, liberdade e exílio , de Regina Echeverria

O nome Isabel liga três personagens da nobreza
da Terra e do Espírito
P. R. Viola fala da espiritualidade de Isabel do Brasil, que era
devota de duas outras nobres do mesmo nome, canonizadas
pela Igreja Católica — Santa Isabel da Hungria e Santa Isabel
de Portugal, santas essas reconhecidas pela intensa prática
da caridade. Relata também as ligações espirituais entre as
três nobres mulheres e lembra que possuíam
laços de parentesco. Isabel de Portugal (Séculos

XIII/XIV) era sobrinha (pelo lado da mãe) de
Isabel de Hungria (1271-1336).

A promessa da Princesa
Em 1868, visita o Sul
de Minas, a busca dos poderes
curativos das águas minerais.
Por essa época, faz promessa de
erguer, em Caxambu, uma igreja
em homenagem a S. Isabel da
Hungria.
Mas não se engravida de imediato.
Pedro de Alcântara, o primeiro
filho de Isabel, viria a nascer
outubro de 1875.
Igreja de Santa Isabel da Hungria,
em Caxambu. Em estilo neogótico.
Construção iniciada em 1868 e
concluída em 1897

As santas da caridade

Imagem de S. Isabel da Hungria, em Caxambu

Encontro de Chico Xavier com Santa Isabel de Portugal

A promulgação da Lei Áurea foi planejada
antes pelo plano espiritual
Sabe-se que Princesa Isabel comunica-se como uma
preta-velha, a Mãe Isabel, já tão amada pelos
frequentadores da COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA. Esse fato
significa que ela tenha vivido entre escravos?
Irene – Sim! E o seu trabalho libertador de escravos foi a
mais alta missão que enfrentou durante a Coroa. Afirmanos, a própria Mãe Isabel, que foi muito difícil tomar essa
decisão, já que eram inúmeras as correntes contrárias.
A Abolição da Escravatura na visão da Princesa Isabel – Entrevista com a médium Irene Carvalho – Disponível
em: http://goo.gl/sSoMhb

“A minha mão foi conduzida por outra mão
mais forte”

Irene Carvalho,
médium, autora
teatral, fundadora
e dirigente da
Comunhão Espírita
de Brasília

A Mãe Isabel informou, em comunicação,
que ainda ouvia o clamor do negro escravo
que mesmo depois de liberto chorava suas
dores, sem ter para onde ir. E que ao assinar
a Lei Áurea a sua mão foi conduzida por
outra mão mais forte. Uma enorme força
brotou dentro dela e, mesmo que quisesse,
não poderia retroceder. Foi um momento de
enorme emoção, e ela chorou.

Padre Vítor e Princesa Isabel
• Em 1868, em Campanha (MG), Isabel ficou sabendo que ali
nascera um padre negro, filho de escravos, educador,
latinista, versado em francês e profundo conhecedor de
Português, que exercia sua tarefa em Três Pontas (MG)
• Não pôde conhecê-lo pessoalmente.
• Em desdobramento espiritual, no entanto, Isabel e P. Vítor
conversaram longamente em francês.
• A Princesa ficou impressionada pela luz a irradiar-se
intensamente de seu períspirito e pelo brilhantismo de seu
intelecto. E voltou à Corte, sob forte influxo espiritual quanto à
necessidade imperiosa da libertação dos escravos, que já
trazia no inconsciente.

Gílson Freire, Senda Redentora, p. 358/9

Padre Vítor e o 13 de maio de 1888 (1)
Pe. Vítor deu ordens ao sacristão de tocar os
sinos sem parar, até que as pessoas tivessem
enchido a igreja... aos rapazes e moças para
que fossem para a igreja, com aqueles que
faziam parte do coral, a fim de prepararem-se,
enquanto aqueles que formavam a banda
musical, deveriam posicionar-se diante da
igreja e tocar até que tivesse começado o
ofício.

Padre Vítor e o 13 de maio de 1888 (2)
Pe. Vítor fez acender todas as velas e revestiuse dos paramentos mais preciosos que a
paróquia possuía. ... A igreja de N. S. d’Ajuda
ficou inacreditavelmente cheia.
Ele subiu ao altar e entoou o Te Deum, que veio
acompanhado pelo coro e pelas pessoas.
Terminado esse hino de agradecimento, ele
voltou-se para os fieis e com lágrimas nos olhos
disse:
"Te Deum laudamos" ('A ti louvamos, Deus')- https://www.youtube.com/watch?v=hbFZrLw0DJo

Padre Vítor e o 13 de maio de 1888 (3)
Filhos meus, considerem o 13 de maio como
uma jornada para a recordação perpétua... Foi
um grande dia, maravilhoso! É o dia de pedir
ao Senhor para que neste nosso grande País
ninguém mais seja escravo. E nos lembraremos
sempre em nossas orações da princesa
imperial dona Isabel. Recordaremos dela
sempre como a nossa redentora.
As lágrimas escorreram pelo pescoço e não
conseguiu dizer mais nada. Todos participaram
de sua comoção.

Literatura de apoio (1)

Literatura de apoio (2)

Literatura de apoio (3)

Literatura de apoio (4)
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