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Objetivo do Estudo
Não temos a finalidade de endeuzar a figura humana do
grande missionário e pioneiro da Doutrina Espírita em
solo Brasileiro, que exerceu sua missão com dedicação
ímpar, mas sim como quem se vê no dever de colocar a
candeia sobre o alqueire, para que as magistrais lições
deixadas pelo médico dos pobres sirva de inspiração
para todos nós.

Bio Data
Nascimento

29 de agosto de 1831 (187 anos)
Riacho do Sangue, CE
Morte
11 de abril de 1900 (68 anos)
Rio de Janeiro, RJ
Nacionalidade brasileiro
Progenitores Mãe: Fabiana de Jesus Maria Bezerra
Pai: Antônio Bezerra de Menezes
Alma mater Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Esposa
Maria Cândida de Lacerda (1858-1863); Cândida Augusta (1865-1900)
Prole
9 filhos. 2 do primeiro casamento e 7 do segundo
Partido
Partido Liberal
Religião
Espiritismo
Profissão
médico, militar, escritor, jornalista, político, empresário
Alcunhas
Médico dos probres e Allan Kardec Brasileiro
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Zaqueu, o cobrador de impostos; Lucas 19

1/2 Quando

Jesus ia a atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era um chefe dos que
cobravam impostos, procurou ver Jesus. 3/4 Mas como era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da
multidão, correu à frente e trepou a uma árvore junto à estrada para ver dali. 5 Quando Jesus ia a passar, olhou para
cima e, vendo Zaqueu, chamou-o pelo nome: “Zaqueu, desce depressa porque convém me visitarte hoje.” 6 Ele saltou
para o chão e, satisfeito, trouxe Jesus a sua casa. 7 Mas a multidão ficou descontente. “Afinal, vai ser hóspede de um
conhecido pecador”, murmuravam. 8 Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse-lhe: “Senhor, darei metade da minha
fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei quatro vezes esse valor!” 9/10 Jesus disse: “A
salvação entrou hoje neste lar. Este homem é filho de Abraão, e foi pessoas assim que eu, o Filho do Homem, vim
buscar e salvar.”

Convocação de Ismael
“Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país
do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás
todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que
possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados
propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a
delicadeza dessa missão; mas, com a plena observância do código de Jesus e com a
nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança
e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio
da pátria do seu Evangelho [...] O discípulo escolhido nada pudera responder, com o
coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de
reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos [...] Sob aquela bênção maravilhosa,
a grande assembleia dos operários do Bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29
de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de
Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada
missão.”
Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Humberto de Campos, Chico Xavier.

Principal tarefa encarnado
Bezerra de Menezes foi encarregado de reencarnar no Brasil a fim de trabalhar pela
unificação do movimento espírita, uma vez que as divergências grassavam mais por
conta do amor-próprio de muitos adeptos do que por causa de quaisquer outros fatores.
[...] Já havia também uma clara divisão entre dois "grupos" de espíritas: os que aceitavam
o Espiritismo em seu aspecto religioso (maior grupo, o qual se incluía Bezerra) e os
que não aceitavam o Espiritismo nesse aspecto.
[...] Em 1889, Bezerra foi percebido como o único capaz de superar as divisões, vindo
a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira.
Livro “Mediunidade com Jesus e A União nos Centros Espíritas”.

Marcos Enquanto Encarnado
(Incompreendido pela maioria dos homens de seu tempo)

Infância e Juventude
Descendente de antiga família de fazendeiros de criação de gado ligada à política e o ao
militarismo na província do Ceará.
Em 1842, como consequência de perseguiões políticas e dificuldades financeiras, a família mudase para o Rio Grande do Norte
E, 1846, a família retorna à província do Ceará, fixando residência na capital Fortaleza. O Jovem
Bezerra conclui os estudos preparatórios no Liceu.
Carreira na Medicina
Em 1851 muda-se para o RJ e inicia os estudos de medicina. Ministrava aulas particulares de
filosofia e matemática para financiar os estudos. Forma-se em 1856 com nota máxima.
Trabalhou como médico do corpo de saúde do exércio brasileiro de 1857-1861.
Trajetória Política
Em 1860/61 é eleito vereador pelo Partido Liberal, sendo reeleito nos perídos de 1864-1868 e
1873-1885. Em 1866 é eleito deputado Provincial. Em 1878 é eleito president da câmara municipal
(Prefeito). Foi eleito deputado geral pela provincial do Rio de Janeiro de 1877-1885, ano em que
encerrou sua carreira política.

Vida Empresárial
Sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé-Campos (1870), Diretor da Companhia
Arquitetônica de Vila Isabel (1873), e Presidente da Companhia de Ferro-Carril de São Cristóvão
(1875)
Militância Intelectual
“A escravidão no Brasil e as medidas que convém para estingui-la sem dano a Nação”. (1869)
“Breves considerações sobre as secas no Norte”. (1877)
Militância Espírita
Conheceu a Doutrina em 1875 quando do lançamento da tradução de o LE. Declara-se para 2k
pessoas e torna-se colaborador de artigos para a revista espirita o Reformador a partir de 1886
De 1887 a 1893 escreve no jornal O Paiz sob o pseudônimo Máx.
Em 1889 é eleito presidente da FEB pela primeira vez
Em 1890 oficiou ao então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonsece, em defesa dos
direitos e da Liberdade dos Espíritas contra certos artigos do novo código penal Brasileiro
Vice-Presidente da FEB de 1890-1891, quando traduz Obras Postumas. Volta a presidencia da
FEB em 1895 ate 1900 (quando desencarna)

Atuação no Plano Espíritual
Sua índole paternal e democrática lhe possibilita a afinização com inúmeros mediums,
espalhados, digamos, pelo mundo afora, fazendo com que possa ditar mensagens e
obras através de vários mediums como por exemplo:
– Divaldo Pereira Franco
– Francisco Assis Periotto
– Yvonne do Amaral Pereira

Há diversos relatos de Dr. Bezerra de Menezes envolvido com diversas atividades
doutrinárias e de desobsessão no último século.

“Um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele
respondeu: — A minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se
aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou, suavemente: — Bezerra, acorde, Bezerra!
Abri os olhos e via-a bela e radiosa. — Minha filha, é você, Celina?!
— Sim, sou eu, meu amigo. A Mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na Vida Maior,
havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz.
Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia
um murmúrio, que me parecia vir de fora. Então, Celina me disse: — Venha ver, Bezerra.
Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com
ternura e lágrimas nos olhos. — Quem são, Celina? — perguntei-lhe — não conheço a ninguém. Quem são?
— São aqueles espíritos atormentados, que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como
um bálsamo numa ferida em chaga viva; são os esquecidos da Terra, os destroçados do mundo, a quem você
estimulou e guiou. São eles, que o vêem saudar no pórtico da eternidade… E o Dr Bezerra concluiu: — A felicidade
sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que
semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorremos.”
“O Médium” Julho/Agosto de 1998. Fonte: Matérias extraídas dos Jornais O Espírita Mineiro e Correio Fraterno do ABC

Promoção Espiritual & Moratoria
Em 1950 há uma celebração na espiritualidade pelos 50 anos do desencarne do médico dos
pobres… presentes cerca de 5000 almas entre encarnados em desdobramento e desencarnados.
Uma luz magnífica surgiu das alturas. Corporificou-se Celina, mensageira de Maria Santíssima:
“Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante pelos seus serviços foi-te concedido que poderás encarnar
em qualquer sistema de alguma galáxia próxima a Terra”.
Dr. Bezerra, sem poder conter, naturalmente, a emoção, também falou: “Eu não mereço... Se algum
crédito tenho, suplico à Maria Santíssima continuar nas terras verde amarelas do Brasil. Desejaria ali
ficar enquanto houver uma pessoa chorando, um gemido dos meus irmãos brasileiros...”
Teu pedido foi deferido. Ficarás mais 50 anos nas terras do Brasil...

Mensagem do Espírito Dr. Bezerra aos Espíritas dos USA

