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Prezados Irmãos Cruzados 

A cada 22 de setembro mais um ano se completa do episódio ímpar - na verdade único 

- do martírio da Coorte Auxiliar Tebana, cujo comandante, o Capitão Maurício, foi escolhido 

para ser o Patrono e guia dos militares espíritas. Embora a distância no tempo o 

comportamento hoje, de alguns governantes, face à sua volúpia e ganância de poder e 

domínio, ainda não é muito diferente da postura do Imperador Maximiniano que comandava 

o numeroso exército romano do qual faziam parte os militares tebanos, sacrificados por não 

aceitarem abrir mão de sua fé cristã tomando parte em rituais pagãos. Ante a firme recusa 

daqueles soldados determinou o imperador que sofressem uma dizimação (morte de uma em 

cada dez pessoas) que foi seguida de uma segunda ocorrendo por fim o sacrifício de todo 

restante da Coorte. O sangue daqueles mártires correu pelos campos de Agauno (hoje no 

território Suíço) mas seu exemplo de fé permaneceria imorredouro. 

Os Cruzados modernos, procurando inspirar-se no exemplo de Maurício e seus 

comandados, estão conscientes das responsabilidades que em suas mãos foram depositadas, 

ou seja, a de conduzir com segurança a bandeira do Evangelho redivivo de Jesus, norteando 

suas ações, espalhando-se por todo o território nacional, como ramos de uma videira 

procurando levar sua seiva revitalizadora aos ambientes militares por toda a Pátria brasileira. 

A “dizimação” e a “decapitação” dos dias atuais acontecem não mais nos corpos físicos 

e sim no campo mental. Jesus, juntamente com Ismael, Maurício e seus prepostos vela 

diuturnamente por nós.  Nada temamos pois.  Sigamos em segurança carregando o estandarte 

vitorioso no rumo da estrela polar que é nosso Senhor Jesus Cristo. 

Em futuro não distante seremos contemplados com a colheita farta dos doces frutos 

plantados no período de renúncia e resignação.  Uma aurora de paz e luz se anuncia. 

Eia, agora, comandados de Maurício reencarnados na Pátria do Cruzeiro. Vamos em 

frente, unidos, para que sejamos dignos de ver o sol da liberdade e do progresso envolvendo 

a toda humanidade.  

  


