Bezerra de Menezes
vida e obra
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Por quê estudar uma individualidade numa palestra pública?
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.
Source: loutpany

Livro Bezerra de Menezes, Irmão Gilberto, por Luiz Guilherme Marques

Jesus e Zaqueu. Lucas 19: 1-10

A convocação de Ismael

Cap. 22 – Bezerra de Menezes

Biodata
Nascimento

29 de agosto de 1831, em
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
Religião
Catolicismo / Espiritismo
Profissão
Médico, militar, escritor, jornalista, político, empresário
Alcunhas
Médico dos probres e Allan Kardec Brasileiro

Fonte: Wikipédia

O apóstolo da medicina
“Um médico não tem o direito de terminar
uma refeição, nem de escolher a hora, nem
de perguntar se é longe ou perto, quando
um aflito lhe bate a porta.
O que não acode por estar com visitas, por
ter trabalhado muito e achar-se fatigado,
por ser alta noite, mal caminho ou tempo,
ficar longe ou no morro; o que sobretudo
pede um carro a quem não tem como pagar
a receita […], esse não é medico, é
comerciante de medicina”.

Doutrina Espírita
▪ Primeiros contatos através das curas de sua

esposa (Tuberculose) e da própria (Dispesia).
▪ Recebe uma cópia do LE traduzido para o

português em 1875 e torna-se Espírita.
▪ Mas só revela publicamente 10 anos depois,

em Agosto de 1886, perante um auditório de
cerca de 2 mil pessoas.
▪ Entre 1886 e 1893 publicou diversos artigos

espíritas sob o pseudonimo “Max”.
▪ Em 1894 assume a presidencia da FEB com o

intuito de unificar o movimento espirita.
▪ Entre 1895 e 1900, ano de seu desencarne,

vive sua missão evangélica.

Sede Grupo Confúcio/Grupo Ismael/FEB

Bezerra é
recebido na
Espiritualidade
Por uma
multidão de
corações
agradecidos

PROMOÇÃO & MORATÓRIA
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 tempo nas terras do Brasil...

No Plano Espiritual
Sua índole paternal e democrática lhe
possibilita a afinização com inúmeros
mediums, espalhados pelo mundo afora,
fazendo com que possa ditar mensagens e
obras através de vários mediums.
Há inúmeros relatos de Dr. Bezerra
envolvido com atividades doutrinárias,
curas “milagrosas” e processos
desobcessivos nos últimos 120 anos!

Mensagem de Esperança por Divaldo Franco, Março 15, 2020

Encerramento da 22ª Conferência Estadual Espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná.
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