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13 DE MAIO
Por Dom Pedro II

(Imperador do Brasil)

No Brasil brilhou sempre o mês de maio,

Mas só da redenção foi este o dia,

Em que o meu coração já não ouvia

A voz do captiveiro em seu desmaio.

Brilhou da Divindade enfim o raio

Que há muito o brasileiro pressentia,

E exultando em sua íntima alegria

Diz: – Firmei-me no bem, no mal não caio!

Já todos como irmãos agora unidos

Serviremos à Pátria com fervor,

Para assim resgatarmos tempos idos...

E hosanas entoando o Criador,

Vejo enfim Meus esforços concluídos:

E Sou de um Povo Livre o Imperador!

DOM PEDRO II

Petrópolis, 13 de maio de 1889.
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ASPECTOS HISTÓRICOS: 

O COMÉRCIO
 ULTRAMARINO 

E O DESCOBRIMENTO DO 
NOVO MUNDO

 BRASIL

I
Introdução

A presente obra faz parte do projeto de difusão da cultura 
brasileira no que diz respeito aos aspectos históricos e as 
influências étnicas, notadamente a judaica, principalmente 
no período do segundo reinado com Dom Pedro, percorrendo 
por diversos pontos importantes e marcantes desde o 
descobrimento até a vida e morte do Imperador e seu 
monstruoso legado que elevou o Brasil a categoria de Colosso 
democrático reacendendo a chama da liberdade aos povos.  

Esta liberdade teve seu marco inicial no primeiro Império 
com Dom Pedro I, mas foi realmente seu filho, o Príncipe 
Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano 
Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael 
Gonzaga, que seria coroado Imperador aos cinco anos de 
idade passando a chamar-se Dom Pedro II, quem, não só 
deu continuidade ao trabalho inicial, mas elevou o Brasil 
a condição de potência com reconhecimento mundial.  

Foi Imperador caridoso, cuja moral Divina lhe seguia a face, 
amigo do povo e amigo dos judeus.
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A Europa  fervilhava com tantas conquistas a fio de espada. 
A força da Igreja seguia aumentando desde que Constantino, 
antigo imperador romano, declarará o cristianismo como 
religião do Estado. A mentalidade e o pensamento cristão se 
transformaram durante a Idade Média na esteia da filosofia e 
esta, desenvolvida desde os tempos da Grécia e Roma, minava 
a estrutura religiosa-ritualista do judaísmo.

Fragmentado, o continente vivia sérias instabilidades e os 
estados recém autônomos subjugavam-se aos mais fortes que 
associavam-se no objetivo de conquistas por territórios.

A busca pela centralização do poder era ainda herança latente 
da influência romana.

A Igreja Católica era então um coordenador poderosíssimo 
com seu braço repressivo, ouvindo denúncias e calúnias na 
busca de heresias e bestialidade, causando a expulsão de alguns 
povos e a conversão de outros que logo necessitaram trocar de 
nomes, ou para fugir das perseguições ou para adequar-se a 
elas.

Com a autonomia que formou novos estados, a economia logo 
tornou-se tema necessário para consolidação social. Assim, 
o comércio, antigo e próspero modelo de movimentação de 
riquezas logo tomou importante lugar no cenário mundial.
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Firme em seu ideal, foi “O Navegador”, apelido do Infante, que 
instituiu em Sagres, na província de Algarve, a primeira escola 
de navegação, logo consagrando-se como importante centro de 
estudos no segmento marítimo levando potencias poderosas 
como a Espanha a buscarem orientações de navegação em 
Portugal.

Para a função de diretor da escola, Dom Henrique escolheu o 
Mestre Jacome de Malorca ou Jehuda Crescas, seu verdadeiro 
nome, filho de Abraham Crescas, um dos mais famosos 
cartógrafos da época que devido a sua grande experiência na 
fabricação de bússolas também foi chamado de “El Judio de las 
Brújulas”.

Dando segmento a política de expansão consagrada por Dom 
Henrique, o Rei Dom João II nomeou uma comissão de peritos 
para tratar sobre todos os assuntos inerentes a navegação, 
inclusive o exame e decisão de acender ao pedido de Cristóvão 
Colombo, de lhe por à disposição os navios necessários para 
as suas viagens de descobrimento; segundo consta este pedido 
foi recusado, conforme constatou Kurt Loewenstamm.

Pouco a pouco vinha sendo ativado um complexo poderio 
português pela energia transformadora da evolução mercantil, 
fundada especialmente na nova tecnologia, concentrada na nau 
oceânica, com suas novas velas de mar alto, seu leme fixo, sua 

Geograficamente privilegiados pelas costas marítimas, os 
portugueses cedo colocaram em prática o antigo sonho 
espanhol de descobertas de terras em além mar. Em uma 
palavra, perceberam a importância das relações comerciais 
com outros povos.

Favorecido pelos judeus exilados da Espanha, versados 
na matemática, astrologia e astronomia – matéria ligada à 
astronomia que estuda a influência dos astros na vida do homem 
e sobre os acontecimentos das nações –, que também fugiam 
das perseguições eclesiásticas e que vieram se estabelecer 
nos quarteirões judaicos portugueses chamados de judiarias, 
Portugal rapidamente tornou-se em potência não só nos 
estudos náuticos como também na fabricação de instrumentos 
para este fim como, por exemplo, o Astrolábio, instrumento 
idealizado por Abraham ibn Esra, judeu espanhol nascido em 
Toledo em 1092 e que tinha por finalidade determinar a altura 
das estrelas.

Porém, no que diz respeito aos feitos náuticos estes somente 
tomaram corpo prático com o filho do Rei Dom João I, o 
Infante Dom Henrique, pois entendeu que para seu país 
conquistar vantagens e independência, tornando-o estimado e 
considerado, deveria ter colônias em além-mar e comercializar 
com elas e que para isso fazia-se necessária a fundação de um 
centro de estudos especializado em navegação.
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bússola, seu astrolábio e, sobretudo, seu conjunto de canhões 
de guerra.

O centro de decisões português estava em Lisboa, dotada sua 
corte de muitos serviços, sobretudo do poderoso Conselho 
Ultramarino, que tudo previa, planificava, ordenava e provia.

Contudo, diante da expansão da Espanha, proveniente de suas 
colônias, objeto de especial atenção como ameaça sombria e 
permanente de absorção e liquidação da lusitanidade, o Rei 
de Portugal, Dom Manoel, não pretendendo ficar atrás do 
país vizinho, reuniu uma frota de treze navios com o fim 
de desenvolver  mais a obra de  Vasco da Gama  na Índia, 
construindo fortalezas e iniciando novos intercâmbios 
comerciais. O comando supremo da frota com 1500 homens 
e vinte criminosos foi dado a Pedro Alvares Cabral, que levou 
com ele um grupo de especialistas.

Dentre os especialistas destacava-se o judeu Gaspar de Lemos, 
nascido na Polônia e de lá expulso junto com sua família 
por não acatarem um decreto de 1450 que determinava suas 
conversões.

Gaspar de Lemos, alguns anos antes, conhecera Vasco da Gama 
na Índia e por este foi admirado, merecendo, quando de seu 
batismo, o nome de Gaspar de Gama.

Posteriormente apresentado a Dom Manoel, rei de Portugal, 
demonstrou [Gaspar de Lemos] amplo conhecimento não só 
do território das Índias como também de seus habitantes o que 
muito interessou a Corte, uma vez que pretendia lá estabelecer 
importante ponto comercial.

Assim, tornou-se [Gaspar de Lemos] “pessoa grata” na corte 
do rei recebendo o título de “cavalheiro de sua casa”. Por isso, 
acompanhou Pedro Alvares Cabral não só como amigo, mas 
como conselheiro e intérprete, comandando o navio que levava 
os mantimentos na frota do descobrimento.

A expedição deixou Lisboa em 9 de março de 1500 e descobriu, 
depois de navegar por 43 dias, terra desconhecida.

No dia 25 de abril, a frota encontrou um porto tão bom que Cabral 
o denominou de “Porto Seguro”. Imaginando que a nova terra 
fosse uma ilha, chamou-a de “Ilha de Vera Cruz”, mas, pouco 
depois, verificou que se tratava de um continente, dando-lhe o 
nome de “Terra de Santa Cruz” (Kurt Loewenstamm).

Foi, no entanto, Gaspar de Lemos que, após a posse oficial da 
terra por Cabral, incumbiu-se de avaliar o precioso achado, 
descrevendo minuciosamente a grandeza da terra descoberta 
para a Corte Portuguesa e por isso é, historicamente, 
considerado o descobridor da grandeza do Brasil.
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AS ORIGENS

 JUDAICAS
DE UM POVO

 BRASILEIRO

I III
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Naquele tempo a intolerância religiosa fez milhares 
de vítimas que devido as perseguições sentiam perigar a 
própria vida.

Também os judeus procuravam possibilidade de uma 
tranquila morada que na pátria lhes era cerceada ou negada 
por completo.

No panorama mundial, uma quantidade enorme de famílias 
originara-se de judeus cujas raízes foram se perdendo nas 
assimilações ocorridas após as conversões impostas pelo Clero. 

A essa classe de judeus convertidos e assimilados que se 
formava pela força do Cristianismo desde 1497 chamou-se 
de cristãos novos e marranos. Posteriormente, mesmo estes 
conversos, acabaram sendo perseguidos, exilados ou mortos.

Não  tinha saída, até aqueles judeus que não foram 
imediatamente expulsos de suas casas por aceitarem as 
conversões impostas, acabaram ganhando o exílio.

Em meio ao caos dessa mistura étnica provocada pelas 
perseguições a semente judaica germinou na própria Casa dos 
Bragança, casta dos Reis de Portugal.

Segundo o historiador Paulo Valadares, foi a filha de um judeu 
espanhol convertido que deu origem a dinastia portuguesa 
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nova raça distinta, o povo Brasileiro.

A paulIstinidade de João Ramalho

Fugindo da barbárie portuguesa chegou ao Brasil o judeu João 
Ramalho.

Após tormentosa viagem, Ramalho naufragou na costa de São 
Vicente.

Venceu milagrosamente as forças da natureza e, após convencer 
os indígenas de suas pacíficas intenções conquistou a confiança 
do Chefe da Tribo selvagem dos Tibiriçá.

Posteriormente, Ramalho casa-se com Bartira, filha do Chefe 
dos Tibiriçá. Bartira, mais tarde, muda seu nome para Isabel.

Com Isabel e com outras mulheres teve muitos filhos que 
também se procriaram tanto que deram o direito a Ramalho 
de ser considerado o patriarca de uma linha própria, a dos 
mamelucos.

Foi então, mameluco, o nome dado aos nascidos do consórcio 
entre brancos e índios.

Ramalho, posteriormente, associa-se a coroa portuguesa 
contribuindo com preciosas informações sobre a terra do 

dos Bragança. Constata o pesquisador:

“A filha de um judeu espanhol convertido conhecido por Mem ou Pero 
Esteves, sapateiro, também conhecido pela alcunha de “Barbadão de 
Veiros”, teria vivido na cidade da Guarda, que fora apelidada de “A 
Formosa Judia”, cujo nome verdadeiro era Inês Fernandes Esteves, 
teve dois filhos com um bastardo real, que seria o rei de Portugal com 
o nome de D. João I. Um deles, D. Afonso (1377-1461), foi sagrado 
1º Duque de Bragança, e de sua semente sairiam os futuros reis de 
Portugal e imperadores do Brasil”.

Com o descobrimento, o território que viria a ser o Brasil 
se transformava na nova esperança de liberdade para os 
povos reprimidos, pois com a necessidade de povoar o 
continente, a corte de Portugal enviou, junto com Pedro 
Alvares Cabral, na frota do descobrimento, uma quantidade 
de prisioneiros condenados por heresia para serem 
 livres no Novo Mundo.

Nascia daí um novo continente com a estampa da liberdade, 
renovando em todos os oprimidos do Velho Mundo a esperança 
de uma vida pacífica que lhes fora tirada na Europa.

Foi essa esperança a força motriz das primeiras imigrações 
estrangeiras que, posteriormente, assimiladas com o povo 
nativo que se encontrava no Novo Mundo, deu origem a uma 
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Brasil que lhe tornara conhecida durante seus 40 anos de 
experiências.

Foi Ramalho o fundador do Estado de São Paulo em 1554 e 
da paulistinidade, inicialmente com a povoação e criação da 
pequena aldeia de Santo André da Borda do Campo. 

Muitas teorias giraram em torno da origem judaica de 
Ramalho, porém a maior fonte de investigação, sua assinatura 
que apresentava letra do alfabeto hebraico, levou a maioria dos 
pesquisadores a conclusão de sua descendência israelita.

O primeiro brasileiro consciente de si foi, talvez, o mameluco, 
que, segundo Darcy Ribeiro, “não podendo identificar-
se com os que foram seus ancestrais americanos – que ele 
desprezava –, nem com os europeus – que o desprezavam 
–, via-se condenado à pretensão de ser o que não era nem 
 existia: o brasileiro”.

A Bahia De diogo Álves Corrêa

A situação dos judeus em Portugal também motivou o jovem 
Diogo Álves Corrêa, judeu nascido no Minho no ano de 1488, 
aos 22 anos, a laçar-se as novas terras.

Após seu navio ter naufragado próximo a Baía de Todos os Santos 
onde toda tripulação sucumbira, Diogo vivera milagrosamente 

ao desastre sendo capturado por índios selvagens da Tribo 
dos Tupinambás que pretendiam sacrificá-lo em um possível 
ritual de antropofagia [canibalismo] muito costumeiro no 
Brasil.

Com pensamento rápido, Diogo disparou sua espingarda 
que salvara do naufrágio, aterrorizando toda a tribo 
que unissonamente gritou “caramurú, caramurú”, que 
significava “homem do fogo ou filho do trovão”.

Diogo foi então considerado uma entidade sobrenatural, 
subindo na consideração de todos de modo a superar o 
próprio chefe da tribo.

Casou-se, Diogo, com a índia Paraguassú, filha do Chefe 
Taparicá que mais tarde adotara o nome de Catarina. 

Com a morte de seu sogro a autoridade de Diogo 
aumentou muito tornando-o soberano de todos 
os índios daquela região, fundando uma aldeia 
chamada Vila Velha que possuía trezentas casas e  
aproximadas mil pessoas.

Foi o núcleo pioneiro iniciado por Diogo Álvares Corrêa o 
que mais tarde viria a ser a Bahia. 

Diogo Álvares Corrêa foi o pai heráldico dos baianos.
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O legado Real Português segundo Darcy 
Ribeiro

Disse Darcy Ribeiro: “O legado real português foi um povo 
nação, representado no Brasil principalmente pela mestiçagem 
que se multiplica prodigiosamente como uma morena 
humanidade em flor à espera de seu destino”.

Através dessas oposições e de um persistente esforço de 
elaboração de sua própria imagem e consciência como 
correspondentes a uma entidade étnico-cultural nova, é que 
surge, pouco a pouco, e ganha corpo a brasilianidade.

É bem possível que ela só tenha fixado quando a sociedade local 
se enriqueceu, com contribuições maciças de descendentes 
dos contingentes africanos, já totalmente desafricanizados 
pela mó aculturativa da escravidão. 

Esses mulatos ou eram brasileiros ou não eram nada, já que a 
identificação com o índio, com o africano ou com o brasilíndio 
era impossível.

Além de ajudar a propagar o português como língua corrente, 
esses mulatos somados aos mamelucos foram logo a maioria 
da população que passaria, mesmo contra sua vontade, a ser 
vista e tida como “gente brasileira”.

I IIII
A PRIMEIRA

 IMIGRAÇÃO 
PERNAMBUCANA
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O Brasil era então cenário de assentamento judaico desde 
o descobrimento. Com a conquista holandesa em Pernambuco, 
os judeus refugiados encontraram nova força após o regime de 
horror da inquisição instalado no Brasil em 1593 e reuniram-
se naquela cidade, advindos de diversas regiões brasileiras e 
estrangeiras.

A Holanda que formara-se como país livre desde o tratado 
de Utrecht em 1579, que declarou a liberdade de religião para 
todos os estados holandeses, foi uma ilha europeia propicia a 
imigração de grupos de judeus portugueses e espanhóis que 
ganhavam o exílio de suas casas e pátrias, alguns antes e outros 
depois das conversões forçadas ao cristianismo.

Com a paz restituída, os judeus reuniram-se em Pernambuco 
encontrando ocupação na agricultura, no comércio e na 
indústria açucareira, o que aumentou substancialmente as 
imigrações para o Brasil e, consequentemente, a população de 
Pernambuco, acarretando o desenvolvimento da colônia.

Com a liberdade religiosa assegurada pela Holanda em sua 
colônia brasileira e a crescente comunidade judaica aflorando 
no Brasil, no ano de 1654 é construída a sinagoga da Rua dos 
Judeus em Pernambuco.

Fora assim a primeira sinagoga do Brasil, ou das Américas, 
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como noticiado por Leonardo Dantas Silva, da Fundação 
Joaquim Nabuco do Recife em “Profetas e Sábios, Rabi Aboab 
da Fonseca”, a “Kahal Kadosh Zur Israel (Santa Comunidade 
Rochedo de Israel) estabelecida na Rua dos Judeus (atual Rua do 
Bom Jesus) no primeiro semestre de 1636, segundo denúncia 
dos predicantes  do Conselho da Igreja Reformada, Schagen 
e Poel, feita ao Conselho Político em 23 de julho daquele ano: 
Em primeiro lugar, observa-se que os judeus que residem aqui 
começam a estabelecer uma assembleia em forma de sinagoga, 
o que deve ser impedido”.

A comunidade Zur Israel teve a sua frente o Rabino português 
Isac Aboab da Fonseca, nascido na pequena cidade de Castro 
d’Ayre ou São João de Luz, Portugal, vindo da Holanda, país 
onde estabelecera-se sua família quando este tinha a idade de 
sete anos, após exílio. Isac Aboab da Fonseca viria a ser, com 
aproximados 37 anos de idade, o primeiro Rabino do Brasil.

Ainda em Amsterdam, o Rabino Isac Aboab da Fonseca era 
ouvido pelo Prudente Padre Antônio Vieira, que tornara-se 
liderança jesuítica no Brasil, sábio e diplomata que apresentou-
se como amigo e defensor dos judeus e dos marranos.

Em 1646, Portugal inicia a guerra de retomada de Pernambuco 
e a reconquista do Brasil.

A guerra que duraria quase dez anos culminou com a expulsão 
da Holanda. Não muito tempo depois a Igreja Católica reativa 
no Brasil os Tribunais do Santo Ofício, com a brutalidade 
costumeira, convocando, julgando, condenando, deportando e 
encarcerando até a morte os mais ousados. Somente em 1808, 
com as novas ondas migratórias, os judeus voltaram a organizar-
se em comunidades no Brasil, tendo sido na Amazônia o local 
em que se estabeleceram muitas famílias vindas do Marrocos 
(Sonia Sales).
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Neste mesmo ano de 1808 uma reviravolta na história 
mudaria o rumo dos acontecimentos no Novo Mundo Brasil.

Napoleão I, o conquistador da Europa, segue com invasões 
para além dos Pireneus. Contando com a Espanha como 
sua aliada forçou a Portugal o rompimento com os ingleses. 
Portugal, na condição desfavorável de minúscula nação em 
comparação com seus inimigos, nada pode fazer senão ceder 
as ordens, acreditando que deste modo evitaria as invasões. 
Ledo engano! Ante os novos acontecimentos, a Inglaterra retira 
imediatamente seu Ministro britânico de Lisboa e, invade a 
Ilha da Madeira.

A guerra e o caos estavam instalados, quase todo o exército 
português foi distribuído pelo litoral para resistir aos novos 
inimigos. Soube-se então que os espanhóis e os franceses 
tinham invadido Portugal e que Junot marchava sobre a capital. 
Consta que um tratado havia sido assinado entre França e 
Espanha para a partilha de Portugal, e o Moniteaur acabava 
de dizer que “a casa de Bragança cessara de reinar” (Benjamin 
Mossé).

Portugal não pode resistir a estas medidas e em 29 de novembro 
daquele ano a corte deixava a Casa de Bragança rumo ao Brasil. 
A Inglaterra voltava a ser aliada de Portugal. No dia seguinte 
Junot entrava em Lisboa. Com isso o Príncipe Regente, D. João, 
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viu-se impelido a realizar o projeto de D. João IV, fundador da 
dinastia de Bragança no século XVII e transferir para o Brasil 
a sede da monarquia portuguesa.

A família real portuguesa chega então ao Brasil aos 07 dias de 
março de 1808, desembarcando no Rio de Janeiro que era a 
capital do reino português.

Uma vez estabelecida no Brasil a família real, o Príncipe 
Regente Declara guerra a Napoleão e em seu manifesto de 1º de 
maio, pode dizer o príncipe regente que “levantava sua voz do 
seio do novo império que tinha vindo criar” (Benjamin Mossé).

Começou a guerra entre Portugal e Espanha para uma 

I I
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 PORTUGAL
 E ESPANHA

V



36 } DOM PEDRO II E A INFLUÊNCIA JUDAICA NO BRASIL { 37

Começou a guerra entre Portugal e Espanha para uma 
sublevação geral das populações. Junto com tropas brasileiras 
saídas do Pará, estavam os vasos de guerra portugueses, aos 
quais se reuniu uma corveta inglesa.

Caçados como animais no Velho Mundo, marranos, protestantes 
e judeus, foram então favorecidos pelas novas crises europeias 
entre Portugal e Espanha que ganhara novos desdobramentos.

Temorosa em manter sua independência, a corte portuguesa 
se viu compelida a aliar-se novamente à Inglaterra através 
da parceria mercantil que mudou sua severa política clerical 
para atender as novas demandas inglesas envoltas por um 
protestantismo latente.

No tratado chamado de “Tratado da Aliança e Amizade”, 
celebrado entre esses países, Portugal e Inglaterra, ficou 
estabelecido que todas as religiões seriam permitidas no Brasil 
e que ninguém poderia ser perseguido por motivo de religião, 
uma vez que fosse respeitado o Estado e não se ofendesse a 
moral pública. Ditava o Decreto Real em seu artigo XII:

A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião 
do Império. Os vassalos de sua Majestade Britânica não serão 
molestados por causa de sua Religião.
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Todas as religiões serão permitidas em casas para isso 
determinadas, sem forma alguma exterior de Templo e 
semelhantes a casa de habitação.

Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez 
que respeite o Estado e não ofenda a moral pública.

Em 16 de junho de 1815 o Brasil é alçado a categoria de reino, e 
a antiga monarquia portuguesa tomava o nome de Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves.

No ano de 1816, por morte de sua mãe, D. Maria I, o príncipe 
regente foi aclamado Rei, sob o nome de D. João VI. Com seu 
retorno a Europa em 1821, deixa no Brasil o príncipe D. Pedro, 
herdeiro da Coroa, com o título de Príncipe regente do Reino 
do Brasil.

I I
D. PEDRO I
INDEPENDÊNCIA 

DOS POVOS 
E DAS RELIGIÕES

VI
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O Império do Brasil, que a Dom Pedro I deve sua 
Constituição, após o descobrimento seguiu com suas primeiras 
explorações até o ano de 1530 por ordens do Rei de Portugal. 

Nos anos de 1526 à 1531 estabeleceram-se as primeiras colônias 
no Brasil também por ordem de Portugal.

No ano de 1549 com a chegada do primeiro Governador Geral 
Martim Afonso foi fundada a Bahia que tornara-se a capital do 
Brasil Colônia.

De 1640 a 1808 a colônia foi governada por vice-reis.

Em 1626 tornou-se o Brasil um principado. Os vice-reis então 
são, em 1762, transferidos da Bahia para o Rio de Janeiro. Até 
o início do século XIX permaneceu, o Brasil, como uma vasta 
colônia completamente sujeita a Portugal.

Portugal havia, após a guerra, em 1821, sofrido revolução 
para estabelecimento de novo regime político, agora o 
constitucional, ao qual aderiu D. João VI e também seu filho, D. 
Pedro I, no Brasil. Porém, as Cortes Constitucionais usurparam 
as prerrogativas reais transformando o Rei em quase um 
prisioneiro. 

Pressionando o Brasil no mesmo sentido que fizeram em 
Portugal, as Cortes pretendiam acabar com todo o rico legado 
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composto por escolas e Tribunais instituído por D. João VI 
com o escopo de desmembrar o Brasil em dezoito ou dezenove 
colônias sem laço de dependência entre si. Travou-se uma luta 
entre o Brasil e Portugal tendo à frente o Príncipe D. Pedro 
que aos 07 de setembro de 1822 proclamou a independência da 
colônia e no dia 12 do mês seguinte foi aclamado Imperador 
sob o título de Dom Pedro I. 

Em 1824, a Constituição do Império garantiu a total liberdade 
religiosa permitindo, finalmente, segura permanência a todos 
os povos no Brasil.

Assim, aquele que um dia deveria ser o chefe da dinastia de 
Bragança, tornou-se o herói da independência e o fundador do 
império do Brasil. A essa independência Portugal resistiu, sem 
sucesso, durante 3 anos, reconhecendo-a somente em 1825.

Os anos se seguiram, porém o Brasil via-se perturbado por 
grave inquietação que deveria terminar com a abdicação 
de Dom Pedro I. Este imperador quase não viu paz em seu 
governo que fora marcado por guerras e disputas políticas que 
teve de intermediar.

Havia então uma rivalidade entre os naturais do Brasil e os 
brasileiros por adoção, portugueses que ocupavam altas 
posições na administração, na política e no exército e que 

desejavam partilhar com o imperador as glórias da fundação 
do império. O próprio Dom Pedro I era português.

No dia 07 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica ao trono em favor 
de seu filho, deixando aos brasileiros um imperador brasileiro 
nato. Neste mesmo dia o menino de 5 anos, Pedro de Alcântara 
João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de 
Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, nascido aos 02 
dias de dezembro de 1825, no Palácio Imperial da Boa Vista, 
tornava-se imperador do Brasil sob o nome de Dom Pedro II.
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O jovem Pedro de Alcântara, pequeno Imperador, perdera 
sua mãe, a Imperatriz D. Leopoldina, com a idade de um ano. 
Fora criado até os cinco anos de idade pela segunda mulher 
de seu pai a Princesa D. Amélia Eugênia Augusta Napoleão de 
Beuharnais, por quem desenvolverá grande afeto.

Dom Pedro I e D. Amélia partiram do Brasil a bordo da 
nau Warspite, com destino à Portugal poucos dias depois da 
abdicação do reinado. No Brasil ficaram o pequeno Pedro de 
Alcântara e suas duas irmãs.

Estava então, o pequenino Imperador, sozinho, entregue a 
sorte de seus tutores e de sua Dama, senhora de grande coração 
que tentava preencher o lugar de sua mãe. Agora pesava nos 
ombros do menino Pedro de Alcântaraa responsabilidade do 
Império do Novo Mundo Brasil.

Foi, Dom Pedro II, alcunhado de o “Órfão Nacional”, pois 
além de sua solidão aos 24 de setembro de 1834, com trinta 
e seis anos de idade, morria em Lisboa, Dom Pedro I, pai do 
Imperador menino.

Neste tempo enfrentava o Brasil novo momento de tenção 
quando o povo inseguro acreditava que o império deveria 
chegar ao fim, pois a juventude e o isolamento ao qual estava 
destinado o Imperador menino acarretava receios a todos.
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Para criação e guarda de seus filhos – o Príncipe Pedro de 
Alcântara e as princesas suas irmãs –, Dom Pedro I havia 
designado, seu amigo e antigo patrono da independência, o 
sábio José Bonifácio de Andrade e Silva como tutor.

Era grande a expectativa, mas o povo brasileiro, conclamado 
em multidão pelo general Francisco de Lima e Silva, aclamou 
em delírio o novo Imperador em um grito: Viva Dom Pedro 
II! Em estase, membros da municipalidade, vestidos a caráter, 
saudavam, de seus cavalos,o Imperador. 

O povo em delírio invadiu o paço e as tropas tendo os fuzis 
ornados de folhas com cores nacionais, apresentam as armas 
ao jovem soberano (Benjamin Mossé). Depois disso dirigiram-
se todos ao Senado onde foi legitimada a coroa ao menino 
Dom Pedro II.

Iniciava-se então o período das regências no Brasil que duraria 
até 1840, quando Pedro de Alcântara, o Imperador menino, 
pudesse alcançar a maior idade e governar.

A administração do país foi entregue a uma trina inicialmente 
composta pelos Senadores Marquês de Caravelas, Vergueiro, e 
General Francisco de Lima e Silva e posteriormente ao mesmo 
general e aos Deputados Costa Carvalho e Braulio Muniz.

Durante todo período de sua menoridade Dom Pedro II 

passou alheio aos assuntos governamentais absorto em sua 
rígida educação que de perto era acompanhada pelo minucioso 
Manuel Inácio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho, o 
Marquês de Itanhaém, que substituiu a José Bonifácio, quando 
o governo da regência tirou-lhe a tutela, convidando-o a 
deixar a Cidade do Rio, diante da enorme crise política a qual 
enfrentava o Brasil.

Escrevendo sobre a educação do Imperado, disse o Tutor, 
Marquês de Itanhaém, na seguinte carta:

“Eu quero que meu Augusto Pupilo seja um sábio consumado e 
profundamente versado em todas as ciências e artes até nos ofícios 
mecânicos, para que ele saiba amar o trabalho como princípio de 
todas as virtudes, e saiba igualmente honrar os homens laboriosos e 
úteis ao Estado. Mas não quererei decerto que Ele se faça um literato 
supersticioso para não gastar tempo em discussões teológicas como o 
Imperador Justiniano; nem que seja um político frenético, para não 
prodigializar o dinheiro e o sangue dos brasileiros em conquistas e 
guerras e construções de edifícios de luxo...”

Sob a orientação do Marquês, o dia do Imperador iniciava-se 
por volta das sete horas da manhã e terminava, após longas 
seções de estudos, com pequena refeição servida entre às 09 e 
11 horas da noite quanto então deveria recolher-se para dormir.

Dotado de talento linguístico, Dom Pedro II, aos nove anos de 
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idade já falava, lia e escrevia em francês e inglês. Estudava ainda 
italiano, alemão, latim, grego, além de aritmética, geometria, 
religião, história universal das artes, literatura antiga, dentre 
outras. Logo desenvolveu imenso amor pelos livros e pela 
leitura dedicando-se as ciências, astronomia e ao cumprimento 
de seus deveres.

Em seu turno as crises políticas enfrentadas pelo Brasil o 
tornaram um país desacreditado na Europa. Combatia-se 
em quase todas as províncias do Brasil e a necessidade de 
restabelecer-se a ordem e a união era latente. A organização do 
País fracassou na primeira regência que fora substituída por 
um único regente, Diogo Feijó que, diante de tantas guerras, 
esgotou, como a regência anterior, os seus esforços.

Em 1840, Dom Pedro II não passava dos 15 anos de idade 
quando, com caráter formado a partir de duras provas que 
lhe submetera o infortúnio da vida desde o berço, grave e 
reflexivo, desejoso de tudo saber e aprender, somando seus 
esforços intelectuais que cedo lhe desenvolveram as faculdades 
excepcionais, inspirou confiança ao Parlamento que temia a 
fragmentação do País por consequência da constante agitação.

Consultado em súplica pelo General Francisco de Lima e Silva, 
o Conde de Lages, se estaria pronto para salvar o país e o trono, 
a despeito dos verdes anos de sua juventude (Benjamin Mossé), 

Dom Pedro II sentiu-se a altura da missão e corajosamente 
respondeu que sim.

O Jornal “A Regeneração” não poupava elogios ao pequeno 
imperador de 15 anos, afirmava:“seu grau de penetração e 
discernimento, faria honrar qualquer estadista afeito pela experiência 
e pelo estudo do conhecimento humano, tão difícil aos homens”.

Foi assim, com a reunião das duas Câmaras em assembleia 
geral, declarada a maioridade de Dom Pedro II, lhe encurtando 
em três anos o tempo Constitucional e realizando em 1841 a 
sagração e coroação do Imperador em meio a festividades que 
durariam por vários dias.

Bem apessoado com 1,90 de altura, cabelo e barba loiros, Dom 
Pedro II, doce e bom, casara-se em 23 de julho de 1842, aos 
dezoito anos de idade, por procuração, com a Princesa Thereza 
Christina Maria de Bourbon, filha do rei das Duas Sicilias.

Em 04 de setembro de 1843 desembarcava no Rio de Janeiro a 
princesa junto com o Imperador que havia ido a seu encontro.

Com a Imperatriz, Dom Pedro II teve ao todo quatro filhos: 
Dom Afonso e Dom Pedro (morreram poucos anos depois 
do nascimento), Dona Isabel (herdeira do Trono) e Dona 
Leopoldina (que morreu prematuramente, deixando herdeiros 
de seu consórcio com o Conde d’Eu).



52 } DOM PEDRO II E A INFLUÊNCIA JUDAICA NO BRASIL { 53

O HEBRAICO
 DE D. PEDRO II

 E SUA
 RAÍZES

 RELIGIOSAS

VIII



54 } DOM PEDRO II E A INFLUÊNCIA JUDAICA NO BRASIL { 55

O interesse de Dom Pedro II pela língua hebraica 
surge ao acaso. Um dia caminhando pelos jardins do palácio 
da Quinta da Boa Vista, o Imperador encontrou uma gramática 
hebraica esquecida por um missionário estrangeiro. Muito 
interessado na cultura, como era seu costume, iniciou-se 
no idioma em 1860, por sua vontade, tendo como primeiro 
professor o judeu sueco Leonhard Akerblom.

Rápido desenvolveu, o Imperador, a escrita e a leitura em 
língua hebraica, o que lhe habilitou a verter livros da Bíblia do 
hebraico para o latim, entre eles: Cântico dos Cânticos do Rei 
Salomão; Eclesiastes; Lamentações; Provérbios; Isaias; Salmos; 
o Livro de Rute e o complexo Livro de Jó.

Devoto cristão, dizia D. Pedro II que dedicava-se ao estudo 
do hebraico com a finalidade de conhecer a fundo a cultura 
judaica, os Livros dos Profetas e, assim, melhor entender sua 
própria religião.

Uma das traduções mais bonitas do hebraico, levada a cabo 
pelo Imperador, foi a do Salmo 122 “Vamos subir à Casa do 
Senhor”, descrevendo a chegada dos peregrinos a Jerusalém.

Quando em visita a sinagogas, Dom Pedro II, fazia questão de 
participar dos cultos.
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Em “O Diário de Viagens à Europa em 1871” redigido por Alexis 
Boulanger, foi relatada a visita feita por Dom Pedro II, em 08 
de julho de 1871, à sinagoga de Londres. Depois de entrar na 
Sinagoga Central, o jornal “The Times” em 14 de julho de 1871 
comunicava aos leitores: “O Imperador do Brasil é versado em 
hebraico, lê e entende o culto”.

Já em agosto do mesmo ano, um jornal do Rio de Janeiro 
noticiava aos brasileiros a “proeza” do monarca na sinagoga 
londrina: “Produziu grande impressão ter S.M. tomado um livro e 
lido corretamente o hebraico”.

Em 1876, D. Pedro II, repetiria a mesma façanha, como publicou 
o “Daily Evening Bulletin” em 29 de agosto de 1876:“Na sinagoga, 
em Sutter Street, repetiu a proeza de Londres. Discutiu hebraico com 
os rabinos. Fez questão de desdobrar e traduzir o rolo sagrado e isso 
era respeitável”.

Naquele ano, J. C. Fletche, missionário protestante dava seu 
testemunho sobre a fluência do hebraico do monarca:“Ouvi-o 
ler hebraico sem vogais, tão fluentemente como se fosse um judeu”.

Dom Pedro II, em sua vida, teria declarado sobre a Toráh:

“Amo a bíblia, leio-a todos os dias, e quanto mais leio, mais a amo. 
Há alguns que não gostam da Bíblia. Não compreendo tais pessoas; 
mas eu a amo. Amo sua simplicidade e amo suas retrações e repetições 

da verdade”.

Sobre seus estudos do hebraico escreveu D. Pedro II:

“Quanto ao histórico de meus estudos hebraicos empreendidos com o fito 
de melhor conhecer a história e a literatura dos judeus, principalmente 
a poesia e os Prophetas, assim como as origens do Christiaismo, taes 
estudos remontam aos anos de paz que antecederam a Guerra do 
Paraguai, em 1865. Encetei-os durante as minhas permanências em 
Petrópolis com o Sr. Akerblom, judeu-sueco. Mais tarde retomei-os 
com o Sr. Koch, ministro protestante, alemão preceptor do filho da 
Sra. Condessa de Barral, aia de minhas filhas. Após a morte súbita 
deste, prossegui-os com o doutor Henning... e desde 1886 com meu 
sábio colaborador e professor de línguas orientais, o doutor Ch. F. 
Seybold, com quem também continuei o estudo sério do árabe, outrora 
começado com o Barão de Schreiner, ministro da Áustria no Brasil, 
que eu já conhecia do Egito...”

O Museu Imperial de Petrópolis conserva os cadernos de 
estudo de hebraico do Imperador. É o “glossarium Hebraicum 
Liber Genesis III & Liber Psalmorum” com 19 folhas de 
exercícios gramaticais a partir do texto bíblico feitos pelo 
próprio monarca.

Cabe destacar que as explicações dadas pelo imperador não 
aparecem em português e sim em inglês e grego. As notas na 
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margem das páginas foram feitas em latim numa caligrafia 
miúda.

Os rudimentos do hebraico foram utilizados por D. Pedro II 
para verter para o latim trechos do Velho Testamento que lhe 
interessavam profundamente.

Para Isaltino Costa, autor do artigo,” D. Pedro II Hebraísta”, 
publicado no jornal “O Estado de S. Paulo” em 10/12/1995), “o 
Imperador foi, no Brasil, o precursor dos estudos hebraicos; sendo que 
os primeiros núcleos de estudiosos por eles começaram a se interessar, 
ora por diletantismo ora em consequência de uma necessidade 
imprescindível para o conhecimento aprofundado do esoterismo e das 
filosofias que têm vínculos com a Cabalá israelita, doutrinas que no 
Brasil se acham em voga como reflexo do que então ocorria em alguns 
centros intelectuais da Europa”.

Aos 10 de novembro de 1998, às fls. 16, o Jornal “A Folha de 
São Paulo” noticiava o tombamento de uma Toráh, em forma 
de manuscrito, que teria pertencido a Dom Pedro II, e que 
pertenceria, atualmente, ao acervo do Museu Nacional, no 
seguinte texto:

“O IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
anunciou o tombamento de uma Torá que pertencia, provavelmente, 
ao Imperador D. Pedro II. A Torá, principal texto sagrado dos judeus, 

reúne os cinco primeiros livros que compõem o Antigo Testamento, a 
saber: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em forma 
de manuscrito, esta bela Torá pertence ao acervo do Museu Nacional, 
localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro”.

Dotado de alta capacidade intelectual, o Imperador, 
correspondia-se com judeus do mundo inteiro recebendo 
muitos livros judaicos que permitiram-lhe formar robusto 
acervo literário no palácio. Foi influenciado pelo judaísmo e 
com ele influenciou a cultura brasileira.
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Os judeus foram solo fértil para todos os impérios. 
Apesar da diáspora, mantiveram a integridade de sua língua 
hebraica e de seus costumes e tradições. Carregam consigo a 
força da verdade da criação que lhes foi entregue pelo próprio 
Criador, por intermédio de Moisés, no momento da revelação 
no Sinai, quanto aceitaram Deus e por Ele foram então 
escolhidos.

A inexplicável continuidade de existência dos judeus é, por si 
só, um milagre à comprovar o pacto sagrado do Criador com 
este Povo que não sucumbiu na diáspora, embora, como visto, 
continuamente perseguido.

 Dom Pedro II, envolto pela atmosfera dos verdadeiros valores 
do Povo de Israel, formou na consciência o que tencionava ser 
uma grande nação.

Praticou, Sua Majestade, a religião católica até o fim, porém 
buscou a verdade do Povo de Israel através dos conhecimentos 
da língua hebraica que lhe abriram o tesouro das Escrituras.

Pode [D. Pedro II] entender que o verdadeiro D’s é único para 
todos os povos e que a verdadeira religião da humanidade não 
é outra, senão, o Noaquismo, constituído pelas sete Leis de Noé, 
Leis Universais que foram entregues para toda humanidade. 

Sobre esse assunto, melhor resumiu o ex-seminarista cristão, o 
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francês Aimé Pallière, em seu livro “Santuário Desconhecido”:

“A religião da humanidade não é outra senão o Noaquismo. 
A Aliança solene de Deus com Noé e com sua descendência 
e recordada por Isaías (LIV) é uma aliança sancionada 
pelo juramento divino com o arco-íris como garantia de 
perpetuidade (...) O Judaísmo opera uma distinção entre os 
judeus e os Gentios. Segundo seus ensinamentos, os primeiros 
se acham submetidos como sacerdotes da humanidade na 
regra hierática mosaica; os segundos, os laicos na humanidade 
estão submetidos à única, antiga e perpétua religião universal 
(...)”.

A Toráh – Bíblia – foi entregue ao Povo de Israel para toda 
a humanidade e a este Povo Judeu compete proporcionar 
entendimento e orientação básica para o cumprimento das 
leis universais para todos os interessados em cumpri-las.

É por isso que existe uma hierarquia entre os povos criados por 
D’s, exercendo o Povo Judeu um certo sacerdócio espiritual na 
criação, pois a este povo foi entregue o ensinamento chave de 
decodificação dos códigos secretos das escrituras, a Toráh oral, 
desconhecida pela universalidade. Dom Pedro II encontrou no 
povo judeu o sacerdócio das nações.

Como escreveu o autor de “Meguilat Ester Beit Hashem”, 

Pg. 26: “Por um curto período, Israel foi o centro cultural da 
humanidade. Quando o Povo de Israel vive de acordo com a 
sua essência, ele serve como uma “luz para as nações”, torna-
se o pivô cultural do mundo e abre espaço para todos se 
desenvolverem da melhor forma possível, sem colocar de lado 
o plano moral”.

Teve, o Imperador, não só o mérito, mas a grandeza de estudar 
nos livros que constituem o plano de Deus sobre a forma como 
as pessoas devem conviver mutuamente.

Essa forma plena de vida está na consciência corretamente 
trabalhada de maneira a vencer o desejo e a imaginação que 
agem instintivamente e de forma animalesca. A fonte de todo 
esse vasto conhecimento é o Povo Judeu.

Também em “Santuário Desconhecido” resumiu o ex-
seminarista cristão Aimé Pallièreum pouco do que encontrou 
no judaísmo sobre a verdade:

“É verdadeiramente um santuário desconhecido aquele em 
que eu penetrei, e eu não creio que haja menor utilidade para 
o israelita do que para o não judeu levantar o véu espesso 
que oculta a todos os olhares. O edifício que aparece então é 
incomparavelmente mais belo que todos aqueles que foram 
construídos pela mão dos homens. É bastante elevado para 
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acolher as mais altas aspirações, bastante vasto para conter todos 
os adoradores do verdadeiro Deus e fazê-lo confraternizar” 

Quando em visita a Terra Santa, em uma de suas viagens, Dom 
Pedro II esteve em Jerusalém por três vezes. 

Este Imperador marcou sua vida com o interesse pelaToráh. 
Trabalhou o culto divino através da religião (orações) e encheu 
o mundo com sua bondade.

No livro de ética judaica chamado Pirquei Avót está escrito que 
sobre três coisas o Mundo se sustenta: sobre a Toráh, sobre 
o trabalho divino (orações) e sobre a caridade. Numa perfeita 
sintonia com estes valores demonstrou, o Imperador, por fim, 
sua sincera caridade quando Governante, amando seu povo e 
nunca sendo um tirano sem coração. Foi sábio e não perverso.

O LEGADO 
DE D. PEDRO II:
INCENTIVO 
A CULTURA  E O 

DESENVOLVIMENTO
 DO BRASIL

X
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Tendo encontrado no judaísmo sua fonte de inspiração, a 
exemplo do Povo Judeu, o imperador subjugou seus instintos 
animais à consciência, a plenitude da vida, perpetuando sua 
história através da caridade e não da força.

Em solo virgem a transplantada árvore dos Bragança florescia e 
fazia civilização. Fora, Dom Pedro II, considerado o Imperador 
mais culto do Mundo em sua época.

Em seu período como governante tratou de cortar todas as 
despesas do Brasil com a Coroa percebendo unicamente seu 
salário como Imperador.

Secou todo o orçamento eliminando cargos pouco úteis ou 
sem nenhuma utilidade para o Império, como fora o caso da 
Guarda do Imperador instituída por seu pai, o Imperador 
Dom Pedro I, e que fora reativada muitos anos depois pelo 
Brasil República sob o nome de Dragões da Independência.

Investiu as verbas públicas na educação construindo escolas, 
estradas e ferrovias.

Amante da caridade, transformou o próprio palácio imperial 
da Real Quinta da Boa Vista, Paço da Boa Vista ou de São 
Cristóvão, onde morava, em colégio para mais de 200 meninos 
e meninas menos favorecidos, concedendo aos desabrigados 
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moradia, sendo essa parte custeada pelas rendas pessoais do 
Imperador.

A Imperatriz seguia-lhe o exemplo. Viviam modestamente, o 
que, muitas vezes lhes tornavam motivo de chacota em outros 
países (Sonia Sales).

Filantropia, apoio e desenvolvimento 

cultural no Brasil.

Associou-se, o Imperador, aos ideais judaicos e apoiou a 
filantropia reconhecendo e aprovando através do Decreto 
5302 de 13 de janeiro de 1873 os estatutos da União Israelita 
do Brasil ou Sociedade Israelita do Brasil, sinagoga de ajuda 
ao necessitados, fundada por judeus chegados do Marrocos 
e estabelecidos na comunidade de Belém do Pará, tendo 
tido a sua frente a liderança do Rabino Abraham Anidjar, 
marroquino, chegado de Belém ao Rio com o especial fim de 
liderar a comunidade.

Letrado também nas artes, admirava a música e o teatro, tendo 
recebido local de destaque no cenário brasileiro os pianistas 
Louis Moreau Gottschalkque escrevera Grande Fantasia 
Triunfal”, inspirada no Hino Nacional Brasileiro e Alexandre 
Levy, ambos judeus. 

Dom Pedro II incentivou o teatro patrocinando a vinda de 
muitos artistas judeus que se apresentaram no Brasil, entre os 
quais destacou-se a gloriosa “Divina Sarah”, ou Sarah Bernhardt, 
que apresentou-se inicialmente em papéis importantes no 
Teatro Odeon.

A lista de artistas é muito grande, incluía: o casal Joseph Heine 
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(rabequista cego) e Ada Heine (pianista); Cecília Silberberg 
(pinista); as irmãs Mathilde e Virgínia Sinai (pianista e violinista) 
de Belém do Pará; Harold H. Hime; Paula Buchheim; Ida e 
Helena Goldsmid. Robert Kinsman Benjamin (fundador de 
um grupo teatral inglês), dentre outros.

Ao contrário do Imperador da França, Rei Luiz XIV que afirmou 
“O Estado sou eu”, em sessão do IHGB (Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro) criado por Dom Pedro II, Sua Majestade, 
O Rei do Brasil, gabava-se: “A Ciência sou eu”.

O Imperador também fundou a Academia Imperial de Belas-
Artes e o Colégio D. Pedro II.

Com isso, Dom Pedro II, mostrou ao mundo que na América 
do Sul existiam dignos exemplos de civilização e não meros 
vestígios de barbárie.

Desenvolvimento do Brasil

Dom Pedro II, desenvolveu o Brasil com estradas de ferro 
a partir do ano de 1854 com o Barão e Visconde de Mauá, 
projetando seu crescimento de acordo com o seguinte 
quadro demonstrativo, descrito por Benjamin Mossé, rabino 
historiador que escreveu a biografia de Dom Pedro II:

1867 ...........................................................................  601 Quilômetros 

1870 ............................................................................  997 Quilômetros

1883 .........................................................................  4.865 Quilômetros

1884 .........................................................................  6.116 Quilômetros

1887 ........................................................................  8.486 Quilômetros

1888 ........................................................................  9.200 Quilômetros

Ressaltou Mossé que nenhum país da América, excetuando-se 
os Estados Unidos e o Canadá, possuía naquele ano tão grande 
rede de estradas de ferro, considerando que o Brasil não era 
um país de planícies.

Segundo indicado, em 1873, o Brasil possuía 3.469 quilômetros 
de linhas telegráficas terrestre de propriedade do Governo, 
subindo para 18.000 quilômetros em 1889. Promovia as 
descobertas cientificas e quando de férias pelo mundo não 
perdia tempo, não era adepto a ociosidade e ostentação com os 
fogos-fatuos que fazem os cortejos dos reis, sempre procurava 
pelos caminhos do Mundo os laboratórios da civilização.

Em 1865 viu-se, o Imperador, envolto pela guerra do Paraguai 
que duraria cinco anos e que formara profunda rachadura nos 
alicerces do Império causando-lhe déficit que persistiria até 
1889, último anos do Império.
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A luta pela soberania dos povos

Foi o Brasil que garantiu a liberdade da Confederação Argentina 
contra o ditador Rosas que governava pelo terror desde 1829.

O então território mais parecia a velha e extinta Sodoma 
quando Rosas fundou a sociedade “Mas-horca” de extermínio 
de seus inimigos. Afiliados a sombria sociedade estavam os 
chefes de polícia, os juízes de paz, etc, a ponto de não restar a 
quem se recorrer para a correta segurança das relações sociais, 
morais e éticas, pois estava tudo deformado.

As vítimas de Rosas entre os anos de 1829 e 1843 eram avaliadas 
em vinte e duas mil, sendo indicado por Riviera Indante em 
seu livro “Rosas y sus opositores” o seguinte mapa detalhado: 

Envenenados............................................................... .....................       4

Degolados........................................................................... .............. 3.765

Fuzilados...................................................................... .................... 1.393

Assassinados............................................................ .........................   722

Mortos em ação de guerra........................................................ 14.920

Fuzilados por deserção, mortos em escaramuças,etc.........  1.600

TOTAL .......................................................................................... 22.404

Pretendendo estender ao Brasil seu regime de terror, 
preparando-separa declarar-lhe guerra tão logo tomasse a 
cidade de Montevidéu, Rosas foi suplantado pelo exército 
Brasileiro após o fracasso da Inglaterra e França.

Após a luta do Plata, o território foi entregue ao Governo 
democrático, uma vez que o Império Brasileiro não pretendia 
conquistar territórios, mas sim consagrar a paz.

Sobre a postura do Imperador disse Charles Reybaud:

“Os que estudaram o Brasil com imparcialidade fazem 
justiça ao imperador, notando que que ele, mesmo com 
os adversários mais fracos, sempre evitou as perturbações 
 que levam a guerra, não ocultando qualquer pensamento ambicioso 
em seus atos”.

Lutou, Dom Pedro II, ainda pela independência das Repúblicas 
do Paraguai e Uruguai.

Durante os cinco anos da guerra do Paraguai, o governo 
brasileiro tanto dedicou-se a ela que precisou paralisar muitas 
de suas reformas internas, voltando a desenvolver-se com toda 
força após a morte do Caudilho ditatorial paraguaio Solano 
Lopez em 01 de março de 1870 pelas tropas brasileiras que o 
encurralaram e o mataram em Cerro Corá.
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Dom Pedro II, que viu esbranquiçar a barba e o cabelo 
durante a guerra do Paraguai, pode contar com o 
importante soldado judeu, Francisco Leão Cohn, filho de 
Leão Cohn (um dos primeiros judeus chegados ao Brasil,  
depois da abertura dos portos em 1808), no comando do 
primeiro contingente de soldados a sair do Rio de Janeiro em 
26/02/1865.

Ao final da guerra, Francisco Leão Cohn foi condecorado pelas 
mãos do próprio Imperador com o título de Coronel da Guarda 
Nacional do Império.

Assim como o Rei Salomão, terceiro monarca de Israel, 
que governou o mundo todo sem expandir as fronteiras de 
seu império estabelecido por seu pai, David, Dom Pedro 
II tudo fez sem disputar aos povos redimidos um palmo de 
território. Já no fim da guerra o povo brasileiro quis levantar 
uma estátua em homenagem ao monarca do Brasil que 
recusou terminantemente a oferta, indicando que o dinheiro 
fosse utilizado no levantamento de instituições com fins 
educacionais.

DOM PEDRO II SALVOU O TELEFONE

Foi, Dom Pedro II, um Imperador moderno muito à frente de 
sua época. Interessava-se por novos inventos científicos como 
fora com a fotografia, tornando-se o primeiro Imperador a 
fotografar.

Porém sua maior contribuição científica teria sido certa vez 
em Boston quando viu na escola de surdos e mudos o jovem 
físico, professor da City School for the Deaf, Alexandre Grahm 
Bell, que apresentava solução para os esforços que se faziam 
na França no campo da acústica, para a transmissão do som à 
distância.

Dom Pedro II, após pedir minucias ao jovem professor, não 
hesitou em mostrar de público sua admiração pelo aparelho 
elétrico que Bell lhe exibiu. Em 25 de junho de 1876, Dom Pedro 
II, salvou o telefone após Alexandre Grahm Bell fracassar pela 
última vez em apresentação de seu invento a um grupo de 
juízes da exposição da Filadélfia, destinando-o a voltar a seu 
colégio onde outros mais audazes lhe arrebatariam o invento e 
a Graham Bell Corporation nunca teria existido.

Dom Pedro II reconheceu o moço indo a seu encontro e 
cumprimentando-o. Diante dos juízes o Imperador tomou o 
telefone e surpreendeu-se com a clareza da voz, a perfeição 
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daquilo e a maravilha que era.

A propaganda que acabara de fazer deu a Alexandre Bell a 
fama, a notoriedade, a fortuna e o êxito pleno, como noticiou 
a matéria de Pedro Calmon, da Academia Brasileira, para o 
“Correio do Povo”.

Em diário pessoal, registrou Sua Majestade: “Nasci para 
consagrar-me as letras e as ciências”.

Realmente, como registrou o Sesc de São Paulo e a Casa de 
Cultura de Israel na exposição Luzes do Império, D. Pedro II 
e o Mundo Judaico:“merece [Dom Pedro II] lugar na galera dos 
grandes vultos do século XIX. Demonstrava a placidez de um sábio, a 
calma de um justo, a serenidade de um homem puro, a figura venerada 
de um mestre, o personagem de um grande estudioso afeiçoado aos 
livros e às ciências”. IMIGRAÇÃO

NO 
BRASIL

XI
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Interessado na imigração, nas ciências e artes que 
viriam junto com o trabalho dos imigrantes que reverter-
se-ia em progresso para o Brasil, o Governo Imperial  
criou novas leis garantindo a naturalização e assegurando 
os direitos dos estrangeiros.

Promulgou, o Brasil, a nova Lei de Naturalização em 1871 
que através do Decreto nº: 1950, foi sancionada a resolução 
da Assembleia Geral Legislativa, providenciando sobre a 
concessão de cartas de naturalização aos estrangeiros que 
as requeressem, conforme investigou a Professora Sonia 
Sales.

A Lei de Direitos dos Estrangeiros ditava:

“Estrangeiros gozam dos mesmos direitos civis que os 
brasileiros. Podem instalar qualquer indústria desde 
que não prejudiquem as existentes. O asilo na própria 
casa é inviolável pela polícia e todos os bens materiais 
e intelectuais são garantidos; há completa tolerância 
em matéria de religião; a correspondência não poderá ser 
aberta. Há educação gratuita.”

Neste tempo (1872), Segundo Egon e Frieda Wolff, os 
judeus no Brasil encontravam-se espalhados nos seguintes 
estados e números:
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Belém ....................... 669 judeus
São Paulo ................. 502 judeus
Campinas ................. 159 judeus
Recife ......................... 143 judeus
Pará ............................ 131 judeus
Porto Alegre .............. 67 judeus
Cametá ....................... 59 judeus
Salvador ..................... 56 judeus
Santarém .....................55 judeus
Amazonas................... 54 judeus
Bahia ............................51 judeus
Manaus ........ .............. 42 judeus
Juiz de Fora ................ 37 judeus
Parintins (AM)............34 judeus
Gurupá ........................ 31 judeus
Santos ........................ 31 judeus

Tefé.............................. 23 judeus
Rio Grande ............... 22 judeus
São Leopoldo............ 21 judeus
Sorocaba .................... 18 judeus
Cuiabá ........................ 17 judeus
Belo Horizonte ........ 16 judeus
Petrópolis ................. 16 judeus
Ribeirão Preto ......... 16 judeus
Niterói ........................ 15 judeus
Blumenau ................. 12 judeus
Santa Maria .............. 12 judeus

TOTAL 2.309 JUDEUS, sem 
contar o Rio de Janeiro que 
era porto de chegada dos 
imigrantes.

*RECENSEAMENTO DE 1872
A população total do Brasil neste ano era de 9.930.478de 
homens livres (sem contar escravos).
Depois de tanto tormento e perseguições foi este Império 
chamado Brasil, sob a liderança daquele que se consagraria 
na história como o mais culto dos Imperadores, que deu aos 
judeus e ao mundo garantia de uma vida constante e segura.

VIAGENS: 
EXTERIOR E

TERRA 
SANTA

XII
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Com a calmaria após a metade do reinado cujo início foi 
agitado por revoltas, pela luta no Prata e a guerra do Paraguai, 
Dom Pedro II fez, com recursos próprios, inúmeras viagens ao 
exterior, sempre acompanhado da Imperatriz.

Europa .............................................................. 25.05.1871 – 30. 03.1872

EUA Escandinávia, Russia, Oriente e Europa ....... 26.03.1876 – 25.09.1877

Europa ( já doente) ............................ ........... 30.06.1887 – 22.08.1888

Em sua segunda viagem que durou 540 dias D. Pedro II conheceu 
mais de 100 cidades entre Estados Unidos, Escandinávia, 
Rússia e o Oriente: Líbano, Síria e a Terra Santa.

O roteiro começou em Beirute, passando por Baalbeck e 
Damasco, chegando a Terra Santa pelo monte Hermon, 
descendo por Tiberíades, Safed, Nazaré, Jenin, Nablus, até 
encontrar Jerusalém, Belém, Latrûm, Ramle, Lydda e Jafa.

Em carta escrita em viagem ao Conde de Gobineau em 
dezembro de 1876, Sua Majestade relata:

“A partir de hoje começa um novo mundo. O Líbano se apresenta agora 
diante de mim com seus cismos nevados, seu aspecto severo, como 
convém a esse Sentiné-la da Terra Santa. Jerusalém, pela sua posição 
muito elevada, domina quase toda a Terra Santa, e produz o efeito mais 
surpreendente, qualquer que seja o lado pelo qual se lhe aproxime...”
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Era a primeira visita de um governante brasileiro a Terra Santa. 
Comemorará seus 51 anos de vida na Cidade de Jerusalém com 
missa rezada na Igreja do Santo Sepulcro.

Desenvolvera encanto pela França, residência de seu especial 
amigo Grão-Rabino de Marselha, Benjamin Mossé, oficial 
da instrução pública que admirando verdadeiramente o 
Imperador acabou por escrever-lhe sua biografia de vida com 
a qual lhe presenteou.

O livro escrito em 1889, na Villa de Monclar em Avingnon, 
chamou-se: Dom Pedro II, Empereur Du Brésil com edição em 
língua portuguesa sob o título: Dom Pedro II, Imperador do Brasil.

Apresentando-se sempre com a costumeira simplicidade que 
lhe era característica, Dom Pedro II, conquistou posições de 
destaque como em sua viagem de 1876 quando em visita a Rússia 
participou do congresso de orientalistas da universidade de 
São Petesburgo, sendo-lhe concedido o título de membro de 
honra. 

Logo que as recepções, os hinos e banquetes se produziam para 
glorificar a Dom Pedro II, ele apressava-se a declarar que era 
apenas Pedro de Alcântara. Quando os horários dos caminhos 
de ferro, os regulamentos de bibliotecas, ou a familiaridade 
dos cidadãos o pretendiam tratar de Pedro de Alcântara, ele 

passava a mostrar que era D. Pedro II.

Quando de visita aos Estados Unidos D. Pedro II, dispensou a 
recepção de uma banda do Gabinete governamental que foi ao 
porto recebe-lo e antes de atravessar o rio pagou a passagem da 
barca para após passear num vulgar carro alugado que pagou 
com seus próprios recursos.

Trouxe de suas viagens enormes fontes de cultura que 
contribuiriam significativamente para o desenvolvimento 
do Brasil e criticou todos os estados europeus que não 
investiam em educação, empregando seus escassos recursos 
em empreendimentos fúteis.

Assim, Dom Pedro II, elevou o desacreditado Brasil a condição 
de Colosso Mundial fomentando nele o desenvolvimento 
cultural através de inúmeras bolsas de estudos nacionais e no 
exterior que formaram advogados, agrônomos, engenheiros, 
médicos, músicos, pintores, etc.
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A ABOLIÇÃO 
DA 

ESCRAVATURA

XIII
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A Abolição da escravatura terá sido, talvez, a maior obra 
de Dom Pedro II.

Democrático e liberal, logo percebera que o processo 
abolicionista deveria ser introduzido pouco a pouco no Brasil 
de modo a evitar a explosão de uma guerra civil como ocorrera 
em outros países cuja abolição surgira por imediata imposição 
governamental.

O Brasil, embora Império, constituía-se por quatro Poderes: 
Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador (o Imperador), 
chegando as eleições diretas para escolha de certos cargos.

Assim, Dom Pedro II, desferiu longa e penosa batalha política 
nas Câmaras, contra os partidos escravocratas, com escopo de 
aprovar consciente e legislativamente a lei de sua iniciativa 
que aboliria de vez a escravatura.

O Imperador conseguiu então, sempre junto de seus aliados do 
partido abolicionista que era marcado por ilustres pensadores 
como Eusébio de Queiróz, aprovar, inicialmente, a Lei que 
proibiu o tráfico negreiro, limitando à propriedade servil aos 
escravos e filhos de escravos do Brasil.

Em seguida, após não diferente intensa batalha, conseguiu 
aprovação da lei que dava liberdade aos filhos dos escravos e 
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depois a que libertava os escravos aos sessenta anos, minando 
estrutural e pacientemente a escravatura.

Com toda esta luta o Imperador ficara muito enfermo e para 
melhor recuperação seus médicos recomendaram que ele 
deixasse o País em férias.

Acatando as prescrições, o Imperador viajara ao exterior 
deixando a frente da regência do Brasil sua filha a Princesa 
Isabel.

Porém, nestas férias, o Imperador, debilitado de tantas lutas 
políticas que lhe consumiam o intelecto numa verdadeira 
disputa de forças para alcançar a abolição da escravidão, vira 
seu estado de saúde piorar.

Acometido de pleurisia com febre palustre, Dom Pedro II 
encontrava-se em Milão e seu estado era tão frágil que os 
médicos ficaram desenganados.

Durante este período, o Congresso Brasileiro, por pressão dos 
partidos, grupos e imprensa abolicionista, novamente colocava 
em votação a lei para a abolição da escravatura.

Após três intensos dias de calorosas deliberações, em 13 de 
maio de 1888, finalmente era abolida a escravidão no Brasil.

Sem perder tempo, a Princesa Isabel que regia o país desde a 
partida do Imperador para o exterior, assinara a Lei Áurea.

Em Milão, a Imperatriz Thereza Christina Maria de Bourbon 
recebia as notícias que não paravam de chegar do Brasil, porém 
poupava o Imperador de tais questões, uma vez que a doença 
lhe enfraquecera a tal ponto que até mesmo a fala lhe ficara 
escassa. 

Aos 25 de maio, Dom Pedro II estava então muito fraco e 
moribundo quando fora assistido pelo Arcebispo de Milão que 
lhe dera os últimos sacramentos da Igreja Católica Romana. 

Neste momento a Imperatriz achou conveniente informar a 
Dom Pedro II da grande notícia recebida no dia 13 de maio.

Conta-se que imediatamente o olhar do Imperador se reanimou 
e ele perguntou:

-“Não há então escravos no Brasil?”

- “Não, respondera a imperatriz, votou-se a lei em 13 de maio; a 
escravidão foi abolida”.

- “Rendamos graças a Deus!! disse então; telegrafem imediatamente 
a Isabel enviando-lhe minha benção com meus agradecimentos a 
Nação e as Câmaras”.
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Sua alegria era tanta que lhe dera força para pronunciar as 
seguintes palavras:

-“Grande povo! Grande povo!...”

E correram lágrimas de seus olhos.

A redenção de dois milhões de escravos, a vitória do grande 
princípio de igualdade e da dignidade humana trouxe 
uma alegria tão profunda ao Imperador que aos poucos fez 
desaparecer seu perigo de vida, deixando-lhe pronto para 
regressar ao Brasil.

Era o fim da propriedade servil que enriquecia os colonos e 
empobrecia a existência.

O Mundo foi ao delírio! Comunidades judaicas de Paris 
saudavam Dom Pedro II, pois os próprios judeus foram 
escravos no Egito durante 210 anos sob a dinastia dos Faraós.

Todos os países da Europa saudavam aquele homem, Dom 
Pedro II, que era agora Rei de um povo livre, vejam só! Enfim, 
para honra do gênero humano foi suprimido no Brasil o tráfico 
negreiro e emancipados os escravos.

Contudo, uma minoria de escravagistas insurgentes ainda 
previam que a abolição da escravatura acarretaria a ruína do 

Brasil e a desorganização do trabalho agrícola. 

Mas a verdade foi que a elaborada e dosada forma do devido 
processo legislativo sob a qual fora abolida a escravidão no 
Brasil não representou diminuição de lucros, mas sim elevou 
as riquezas dos fazendeiros e desenvolveu o país.

Além do trabalho do homem livre ser muito mais produtivo e 
mais fecundo, as despesas dos agricultores são menores com 
o trabalhador livre do que com escravos que eles compravam, 
alimentavam, vestiam, tratavam nas enfermidades e protegiam 
quando inválidos.

Enfim, o contentamento era quase geral, não fosse uma minoria 
de agricultores insatisfeitos com a perda da propriedade servil. 
Esse grupo de descontentes se declarava Republicano.
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A IMPLACÁVEL
REPÚBLICA

E O EXÍLIO

XIV
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A abolição da escravidão, por causa de Dom Pedro II, não 
custou guerras ao Brasil, mas custou ao Imperador o Governo.

Quando voltou da Europa, revigorado, Dom Pedro II encontrou 
um Brasil diferente.

Por um lado era reverenciado com o carinho popular, mas por 
outro, porém, fora abominado pelos fazendeiros escravagistas 
que sentiam-se empobrecidos pela abolição.

Nada podia fazer, pois a mínima manobra política iniciaria a 
anarquia.

Então, em 15 de novembro de 1889, com ajuda das forças 
armadas, num golpe militar, foi proclamada a república.

Dom Pedro II não se lamentou, pois era liberal e até entendia 
que o novo sistema de governo poderia trazer benefícios ao 
Brasil.

Porém, não acabaria aqui o espúrio desejo dos republicanos 
em ver humilhada a figura do Imperador.

Às três horas da tarde o golpe era confirmado. Pelas mãos do 
major Solon, o Imperador era intimado a deixar imediatamente 
o país junto com toda a família.
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A deposição vinha firmada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, 
então chefe do Governo Provisório. Suas ordens eram para que 
a Família Imperial deixasse o Brasil nas primeiras horas do dia 
seguinte. Que injustiça!

Irresignado, Dom Pedro II chegou a dizer que não era um 
negro fugido para sair de madrugada.

De nada adiantara seu protesto, Deodoro já havia decidido 
a sorte do Imperador que à uma e meia da manhã do dia 17 
deixara o Brasil junto com toda a Família Imperial e alguns 
amigos fiéis, dentre os quais destacava-se André Rebouças, 
importante jornalista abolicionista, que se suicidaria poucos 
anos depois na Ilha da Madeira.

Aportava aos 07 de setembro de 1889 em Lisboa o navio levando 
a desconsolada Família Imperial que então era recebida pelos 
amigos franceses de Dom Pedro II que sabendo de sua chegada 
puseram-se a espera-lo em Portugal.

No Brasil o Governo realizava em 1890 grande leilão dos bens 
da Família Real que acabariam vendidos por qualquer preço.

Móveis e objetos reunidos desde os tempos de Dom João VI 
foram entregues de qualquer maneira e a casa do Imperador 
transformara-se na casa da primeira Assembleia Constituinte 
da República.

Dom Pedro II que governara o Brasil por 49 anos marcados 
por justas lutas que alavancaram o desenvolvimento nacional 
e a elevação da nação perante o Mundo, estava agora entregue 
a mesma sorte dos judeus a quem admirava, o exílio...
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Dom Pedro II não explorou nem o estado nem 
seu povo. Uma permanente curiosidade pelas descobertas 
científicas aproximou-o de todos os grandes espíritos da época 
em que viveu.

Em visita ao Instituto Israelita de Cegos em Viena, o Imperador 
Dom Pedro II, mereceu diploma em honra por ter fundado no 
Brasil semelhante instituição, contendo o seguinte texto, aqui 
traduzido do alemão:

À Sua Majestade Imperial
D. Pedro II
Imperador do Brasil

No coração dos alunos do Instituto de Cegos da HeheWarte de 
Viena, ressoam ainda as palavras benignas e consoladoras que Vossa 
Majestade dignou-se dirigi-las por ocasião da sua venturosa visita ao 
Instituto a 21 de março de 1877.

Quando os alunos ouviram o que Vossa Majestade desejava festejar 
com Seu glorioso povo, eles também, cheios de recordações e com 
sentimento de profunda gratidão desejam unir as suas vozes no coro 
de regozijo e consagração pelo Seu sábio governo sobre milhares de 
seres humanos.

Assim, tomam a liberdade de cumprimentar, em profunda veneração 
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o sublime Monarca que, de Sua parte, fundou no Seu reino um asilo 
para aqueles desditosos que sofram a nossa sorte.

Escreveram em algumas folhas seus apaixonados sentimentos 
colocados num envelope feito por eles mesmos.

Permita Sua bondosa Majestade este pequeno sinal de caloroso 
entusiasmo ser-lhe transmitido na mais profunda reverência, a um 
soberano que o mundo admira como um sábio e erudito, como um 
amigo da humanidade no trono.

Fechamos com o verso inicial do hino de povo austríaco:
Deus proteja, Deus Preserve Vossa Majestade.
Viena, 1881

A seguir registra-se apenas algumas das mais relevantes 
opiniões do século XIX sobre D. Pedro II.

O Imortal Victor Hugo, na obra “O Retorno do Imperador”, 
publicada em Paris em 1840, afirma que:“para o povo brasileiro, 
D. Pedro II continuará sendo o “neto de Marco Aurélio”, aquele que 
fala italiano como um toscano, francês como um parisiense, alemão 
como um prussiano, e inglês como um professor britânico, em resumo, 
a perfeição dos grandes imperadores”.

O Diplomata Joseph Arthur de Gobineau, amigo e confidente 
de Dom Pedro II, escrevera a Prokesh-Osten, seu amigo, 

dizendo: “O Imperador é o príncipe mais inteligente e sábio que 
existe. Ele tem lido tudo: história, poesia e linguística”.

O grande historiador português, Alexandre Herculano, 
escreveu sobre o monarca: “Dom Pedro II é um príncipe a quem 
a opinião geral coloca entre os primeiros de sua época, pelos dotes de 
espírito, pela constante aplicação desses dotes à cultura das ciências e 
das letras”.

O compositor Carlos Gomes, autor da ópera “O Guarani”, 
aplaudido em 02/12/1870 no “Scala” de Milão, deve sua 
consagração mundial a D. Pedro II, pois na estreia teria 
admitido publicamente: “se não fosse o imperador, eu não seria 
Carlos Gomes”.

O Ministro da Inglaterra William Gladstone no século XIX 
definiu Dom Pedro II assim: “Este homem é um modelo para 
todos os soberanos do mundo, pelo seu zelo no fiel e corajoso 
cumprimento dos seus supremos deveres... é o que eu chamo, 
um grande e bom soberano, que pelo seu procedimento no 
eminente posto que ocupa, é um exemplo e uma bênção para 
sua raça”.

Os Rabinos Franceses como Paul Muscat e Banjamin Mossé 
também admiravam a preparação intelectual de D. Pedro II. Em 
uma de suas cartas ao Imperador, Mossé escreveu:“Uma das mais 
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belas retribuições de minha vida será apresentar, como historiador 
francês, o maior dos modernos imperadores: Dom Pedro II... Desejo 
que Vossa Majestade seja o primeiro a ler este livrinho que escrevi, 
quase todo, visando muito ao efeito que deve produzir, não só no 
estrangeiro, mas, principalmente, no Brasil”.

  A MORTE
 DE

 D. PEDRO II

XVI
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Em 28 de setembro do mesmo ano do exílio, Dom Pedro 
II sofre a dura perda da Imperatriz D. Thereza Christina que 
morrera após um ataque cardíaco fulminante no quarto de 
hotel onde estavam hospedados.

Com 64 anos completos ainda na viajem que trouxera a 
Família Imperial para Lisboa, Dom Pedro II, após a morte da 
Imperatriz, mudara-se para Paris onde ficaria mais perto de 
amigos.

Vivia com dificuldades financeiras, porém com a dignidade de 
um homem justo e sempre rodeado de amigos. Como disse 
o Rei David: “Era jovem e envelheci, e nunca vi um homem justo 
esquecido, tampouco seus descendentes pedirem pão”. (Salmos, 37:25).

O Professor de linguística da Universidade Hebraica afirmara 
que:“a cultura do Imperador era assunto de toda a Europa”.

Dois anos haviam passado desde a morte da Imperatriz, uma 
tosse seca definhava o Imperador que acometido de uma 
pneumonia aguda que lhe tomara todo o pulmão esquerdo já 
não mais deixava seu quarto de hotel, recebendo somente a 
visita de alguns amigos mais chegados.

Finalmente, aos 05 de dezembro de 1891, num modesto quarto 
do hotel Beldford de Paris, morria um estudante.
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Dom Pedro de Alcântara, aos 65 anos, juntara-se aos seus na 
eternidade.

A perda estremeceu o Mundo, por toda parte noticiava-se a 
morte do grande Imperador do Brasil. Os mais aclamados 
jornais do mundo registravam a perda.

O “The Weekly Register” relatou:

“Ele mais parecia um poeta ou um sábio do que um Imperador, mas 
se lhe tivesse sido dada a oportunidade de concretizar seus vários 
projetos, sem dúvida teria feito do Brasil um dos países mais ricos do 
Novo Mundo”.

“The Globe” dizia:“Ele era culto, ele era patriota, era gentil e 
indulgente; tinha todas as virtudes privadas bem como as públicas, 
e morreu no exílio”.

O “The Tribune” sentenciou: Seu reinado foi sereno, pacífico e 
próspero...”

“The Times” apresentava a perspectiva popular: “(...) até novembro 
de 1889, acreditava-se que o falecido Imperador e sua consorte fossem 
unanimemente adorados no Brasil, devido a seus dotes intelectuais 
e morais e ao seu interesse afetuoso pelo bem estar dos súditos(...)
Quando no Rio de Janeiro, era constantemente visto em público; e 
duas vezes por semana recebia seus súditos e viajantes estrangeiros, 

encantando a todos com sua cortesia (...)”

“The Herald”escreveu:

Numa outra era, e em circunstâncias mais felizes, ele seria idolatrado 
e honrado pelos seus súditos e teria passado para a história como 
Pedro, o Bom.

Nitidamente abalado com a perda, Benjamin Mossé escrevia:

Dom Pedro d’Alcântara, cuja biografia um modesto rabino teve 
a honra de escrever com ajuda de um sábio brasileiro Barão do 
Rio Branco, foi uma das mais admiráveis figuras da nossa época 
moderna. Fundador e organizador do imenso império brasileiro foi 
amigo das letras. Conhecedor a fundo do hebraico, era certamente 
mais fluente nesta língua que muitos filhos de Israel. Ele não somente 
amava nossa língua, mas nos amava, elogiava as virtudes de nosso 
povo e indagava-se com o antissemitismo. A última obra em que o 
monarca trabalhava era judaica, uma manifestação ressoante a favor 
do judaísmo que guardara para sempre a sua memória.

Mesmo entre os republicanos do Brasil o reconhecimento 
da grandeza do falecido Imperador se fez presente. Quintino 
Bocaiúva, um dos proclamadores da República, escreveu no 
jornal “O Paiz”:

“O mundo inteiro, pode-se dizer, tem prestado todas as quantas 
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homenagens tinha direito o Sr. Dom Pedro de Alcântara, conquistadas 
por suas virtudes de grande cidadão”.

Até mesmo José Veríssimo, ardente Republicano, reconhecia a 
liberdade que Dom Pedro II proporcionou ao Brasil:

“Em seu governo todos pensávamos como queríamos e dizíamos o que 
pensávamos”.

Em Varsóvia, o jornal “HaTsfirá” (A Sirene), editado em 
hebraico, escrevia:

“Bem aventurado aqueles que viram Dom Pedro II, Imperador do 
Brasil, e ouviram-no falar na língua sagrada. Bem aventurados todos 
aqueles que o saudaram e foram por eles saudados”.

CONSAGRAÇÃO

XVII
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Em terreno fértil irrigado por diversos povos 
perseguidos e oprimidos clamando por salvação levantou-
se um Imperador caridoso, cuja moral Divina lhe seguia a 
face, amigo do povo e amigo dos judeus.

Foi Dom Pedro II, fruto de uma gestação nacional 
brasileira, que consagrou a liberdade aos povos, tornando-
se o mais culto e admirado Imperador do mundo em 
sua época, certamente também por seus valores judaicos 
relacionados a consciência e a espiritualidade.

Conhecia as principais línguas da Europa e era versado nas 
disciplinas clássicas e orientais. Era um pouco astrônomo, 
bibliógrafo e helenista. Grande homem, grandes valores, 
grande Imperador.

Em célebre frase que melhor sintetizou a pessoa do 
monarca brasileiro, O sociólogo e antropólogo Roberto 
da Matta, em sua obra “Carnavais, Malandros e Heróis”, 
resumiu: “D. Pedro II não nasceu, foi fundado; tornou-se 
patrimônio nacional”.

Enfim, Dom Pedro II é daqueles homens que ao invés de 
sempre dele lembraremos, jamais o esqueceremos.
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SONETO DO EXÍLIO

“E entre visões de paz,
de luz, de glória,

Sereno aguardarei
no meu jazigo,

A justiça de D’s na voz
 da História”.

Dom Pedro II
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