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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 31/08/21 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações!  

... 

Nesta semana, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes foi recordado pela 

data de seu nascimento, a 29 de agosto de 1831. 

Este Espírito espírita, que desencarnou no dia 11 de abril de 1900, 

deixou-nos com a idade de 69 anos e é lembrado, entre outras coisas, 

porque trabalhou em benefício dos mais necessitados, ficando 

conhecido como “o médico dos pobres”, além de ter desenvolvido 

diversos trabalhos em prol da união e da liberdade dos estudiosos da 

Doutrina Espírita. Foi, por duas vezes, presidente da Federação Espírita 

Brasileira. 

Assim, em homenagem a este grande irmão, que tanto fez pelos mais 

necessitados, porque ouviu e entendeu a mensagem de Jesus, vou ler 

algumas de suas ideias. 

Iniciando com seus conselhos sábios sobre nossa abençoada Doutrina 

Espírita, pela qual ele luta por não ver segmentada: 

“Unidos, seremos resistência; fragmentados, seremos vencidos em 

nossos objetivos essenciais.” 

Fonte: FEB - https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/efemeride-nascimento-de-bezerra-de-

menezes/ 

... 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos 

de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.” 

“É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos 

Mensageiros Divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem 

profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem os 

pruridos de conquista de poderes terrestres transitórios.” 

E lerei um trecho de uma bela mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, 

pela psicofonia de Divaldo Pereira Franco: 

“Aqui nos encontramos para produzir as bênçãos de Deus dentro de 

nossas existências.  
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“Vivem-se hoje, na Terra, crises de muitas denominações. A criatura 

humana perdeu o endereço de Deus e, por isso, também perdeu o 

endereço de si mesma.  

“O prazer, as utopias, as necessidades do encantamento frívolo, as 

distrações preenchem os espaços do viajante terrestre (nós todos, que 

vivemos neste Planeta), que viaja sem saber exatamente para onde. 

Não é de estranhar as pessoas se interrogando: “Qual é o objetivo 

essencial da minha vida?” 

“Se dúvidas e incógnitas pairam nas vossas interrogações existenciais, 

abri o evangelho de Jesus e lede uma frase, lede um artigo que possa 

significar a resposta dos céus às sombras do desencanto, e deixai-vos 

arrastar pela misericórdia do Senhor.  

“Não estais a sós, ninguém está abandonado, mas é natural que para 

identificar o acompanhamento, consulte-se a consciência. Buscai o 

silêncio interior para escutar a música delicada do mundo espiritual. 

“Estais convidados para implantar o reino de Deus na Terra, não vos 

aflijais, tende tento, tornai preciosas as vossas vidas.  

“Falamos a Deus, orando. Deus nos responde, inspirando-nos. E 

quando o Pai deseja ajudar alguém, utiliza-se de nós para o socorro.  

“Tornai-vos as mãos de Jesus, acariciando a dor; a palavra de conforto 

moral do Mestre, apontando caminhos; os pés que andam ao lado 

daquele que sofre do padecente, para impedir que ele tombe. 

“Vós sois os chamados desta hora, reflexionai. Filhas e filhos queridos, 

o Senhor necessita de nós, tanto quanto dEle necessitamos. Este é o 

nosso momento divino de libertação.  

“Contemplemos os prazeres que já fruímos e verificaremos que 

passaram, deixaram sabor amargo ou um desejo de tormentosa 

repetição. Mas se nos deleitarmos com a presença do Cristo dentro de 

nós, então, a paz, a perfeita alegria e a esperança tomarão conta das 

nossas vidas. Sede alegres, viveis em paz. 

“São os votos dos espíritos amigos aqui presentes, que nos pedem para 

transmitir-vos a mensagem da sua afetividade.  

“Com carinho, o abraço terno do velho servidor e humilde amigo 

paternal, Bezerra de Menezes. 

“Muita paz, meus filhos.” 
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...  

Este foi um pedacinho da sabedoria do Dr. Bezerra de Menezes, um 

dos mentores de nossa Casa, relembrado pela data de seu aniversário, 

em 29 de agosto. 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso irmão 

Simão Pedro, intitulada Vencendo as Aflições, passando, hoje, a 

segunda e última parte. (82 min.) 

... 

Aviso-os de que na próxima 3a. feira, por conta do feriado de 7 de 

setembro, não teremos a sessão pública das terças-feiras. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


