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O patrono Bezerra de Menezes
 Médico, militar, empreendedor, escritor,
jornalista, político, administrador público,
filantropo e expoente da Doutrina Espírita
 Foi grande em todas as atividades que
exerceu
 Sua atuação no Movimento Espírita nascente
foi extraordinária, tornando-o conhecido como
o KARDEC BRASILEIRO
 Mas...
 Sua marca inconfundível é...
 O médico dos pobres – O Apóstolo da
Caridade

“Bezerra era bom, desde os tempos do Cristo”
A vida e a biografia de Bezerra de Menezes são bastante
conhecidas.
Assim, vamos concentrar nossa palestra em vidas anteriores
do grande benfeitor
Vidas nas quais forjou sua personalidade conciliadora, sua
palavra evangélica e seu imenso coração generoso.

Nossa história começa nos tempos de Jesus, quando...
Bezerra esteve com ele na Terra.
Pois BEZERRA DE MENEZES foi ZAQUEU, o coletor de impostos
ZAQUEU, que mudou seu nome para MATIAS, que veio a ser
o 13º. APÓSTOLO DE JESUS
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Vejamos agora a narrativa
JESUS E ZAQUEU,
feita pelo Evangelista LUCAS, no
Capítulo 19 do seu Evangelho

Zaqueu encontra Jesus
E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando.
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu; e era este
um chefe dos publicanos, e era rico.
E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da
multidão, pois era de pequena estatura.
E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver;
porque havia de passar por ali.
Lucas 19:1-4

Jesus se hospeda na casa de Zaqueu
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
viu-o e disse-lhe:

Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em
tua casa.
E, apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente.
E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para
ser hóspede de um homem pecador.
Lucas 19:5-7

Zaqueu reparte seus bens
E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor:
Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens; e,
se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo
quadruplicado.
E disse-lhe Jesus:
Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho
de Abraão.
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido.

Lucas 19:8-10

Zaqueu segue Jesus
Não, eu não o abandonei jamais, desde aquele dia em que
passou por Jericó! Segui-o. E o pouco que ainda viveu depois
disso teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo.

Zaqueu procura os discípulos de Jesus
(Procurei os discípulos de Jesus), mas ... Nenhum deles sequer
prestava atenção em minha insignificante pessoa..

Recolhi-me, mas não desanimei.
O Reino de Deus – In Ressurreição e Vida - Leão Tolstói/Yvonne A. Pereira

Zaqueu conhece Paulo
(Um dia vi Saulo, falando do encontro com Jesus em Damasco)
Se, no entanto, essa aparição fez a redenção de Paulo, de
certo modo contribuiu para minha definitiva estabilidade na
Doutrina do Mestre, porque daquele dia em diante tudo se
modificou em minha vida.
Nunca mais deixei Paulo, até hoje!

OS DOIS “REJEITADOS” SE IDENTIFICAM!
O Reino de Deus – In Ressurreição e Vida - Leão Tolstói/Yvonne A. Pereira

Zaqueu passa a se chamar Matias
Como parte da tradição de ser “nova criatura em Cristo”
(2Cor 5, 17), homem novo, Zaqueu troca seu nome para
Matias.
Surge um novo discípulo do Cristo, que de há muitos e muitos
séculos fazia parte dos seareiros de Jesus entre os patriarcas
de Israel
O caso do apóstolo Matias – In o 13º. Apóstolo – Jorge Damas Martins

O 13º. Apóstolo no livro de Atos
E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por
sobrenome o Justo, e Matias.

E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de
todos, mostra qual destes dois tens escolhido,
Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que
Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar.
E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto
comum foi contado com os onze apóstolos.
Atos 1:23-26

Na Casa do Caminho
 Matias começa sua atividade missionária na Casa do Caminho,
fundada por Pedro e Tiago, em Jerusalém.
 “Só após a epopeia da Cruz, é que ele terá sua própria casa de
atividades espirituais, na Cesareia de Filipe, ao Norte do Mar da
Galileia, nas nascentes do Rio Jordão”
 E mais tarde na Etiópia, entre os núbios, onde foi martirizado
 Séculos depois, em Óstia, como irmão Parmênio.
 E no último quartel do Século XIX, sua atividade missionária começa
como Bezerra de Menezes, na FEB, e só depois é que faz ressurgir
das cinzas a sua CASA DE BENEFÍCIOS.
Zaqueu, o rico humilde, In Primícias do Reino – Amélia Rodrigues/Divaldo Franco

Zaqueu/Matias/Bezerra

Quinto Varro, Corvino, Quinto Celso

Nas atividades de ÁPIO CORVINO, em Lião,
uma antiga cidade na Gália Romana.
No Séc. XIV, Lião tornou-se parte do

Reino da França

Irmão Parmênio – Sec. V/VII – Óstia, Itália

Nas tarefas cristãs do IRMÃO PARMÊNIO, em Óstia,
cidade costeira ao tempo do Império Romano

Carlos Felipe I – França, 1572

Na assistência médica e filantrópica de
CARLOS FELIPE I, na França

A missão de Bezerra de Menezes no Brasil
Foi designado para levar a cabo a missão de semear no solo
fértil das terras brasileiras a semente do Evangelho
Restaurado, representado pelo Espiritismo, para, mais tarde,
unir, sob a mesma bandeira, todos os seus integrantes.
“Não precisamos explicar quão delicada é a tua missão.
Mas, se observares plenamente o Código de Jesus, e
contando com a nossa assistência espiritual, pulverizarás, à
base da perseverança e de humildade, todos os
obstáculos...”
Brasil, Coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos

Bezerra de Menezes – Síntese biográfica

Bezerra de Menezes – Síntese biográfica

Casa dos Benefícios (1891)

(Foi fundada) ... para "atender compromissos espirituais inadiáveis", com o
propósito de "socorrer e esclarecer irmãos desencarnados, vitimados pelo
ódio e pela intransigência religiosa... socorrer a criança abandonada, o
idoso carente, o viajante cansado e oprimido, enfim, de amparo a qualquer
sofredor do corpo e da alma." (Damas Martins, 2010, p. 211).

Casa dos Benefícios (1891)

https://www.slideshare.net/bonattinho/bezerra-de-menezes-slide-7083320

Casos de Bezerra de Menezes

Bezerra dá seu anel de
formatura a uma mãe
sem recursos, necessitada
de comprar remédio para
o filho doente.
Carlos Vereza e Nanda Costa
Cena do filme Bezerra de Menezes, o diário
de um Espírito – Direção Glauber Santos Paiva
Filho e Joel Pimentel.

50 anos de atividades no mundo espiritual
11 de abril de 1950. Os espíritos se reúnem para homenagear
os 50 anos do desencarne de Bezerra.

Uma grande assembleia no mundo espiritual, e outra no
plano encarnado, o homenageavam.
Celina chega e lê mensagem de Maria, promovendo-o a
uma Tarefa Maior, numa Esfera mais Alta.
Bezerra chora, ajoelha-se e agradece. E pede para ficar no
seu humilde posto, junto à Terra, a fim de continuar
atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres, que tantas
provas lhe dão, continuamente, de estima e gratidão.
Lindos casos de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama

A maior felicidade quando chegou no mundo espiritual
 Celina o acordou no mundo espiritual.
 - A mãe de Jesus pediu-me que você já se encontra
na Imortalidade.
 Chegaram seus familiares, confrades e amigos para
saudá-lo.

 Murmúrio vindo lá de fora. Celina levou-me à janela
 Eu vi, uma multidão que me acenava com ternura e
lágrimas nos olhos
 Quem são?
 Os desesperançados que você consolou, os espíritos
atormentados que você doutrinou, os esquecidos do
mundo, a quem você estimulou e guiou, são eles que
vem saudá-lo no Pórtico da Imortalidade
Celina, emissária de Maria de Nazaré

O templo e o parlatório (André Luiz, Ação e Reação)
 O Espírito de Bezerra de Menezes é venerado em todo o Brasil, e
assim também no Plano Espiritual, por espíritos errantes,
sôfregos de amparo e de luz
 O Parlatório da Mansão da Paz é frequentado por espíritos
encarnados, que se desligam do corpo material, e por espíritos
desencarnados que vagueiam em torno da Mansão, em busca
de conforto.
 No recinto desse Templo encontra-se a imagem da cruz e
nichos vazios: “para que todos se dirijam aos Céus, segundo a
fé que abraçam”. Mãe Santíssima, S. Terezinha de Lisieux, etc.
 Diante de um desses nichos, uma senhora mantinha-se em
prece. Pedia a intercessão de Bezerra de Menezes, cuja
imagem, viva e simpática, Hilário e André Luiz puderam ver.

Bezerra e D. Matilde
 Em Lambari, MG, na SEARA ESPIRITUAL BEZERRA DE MENEZES,
através da médium MATILDE GUILHERA MOREIRA, o Espírito
BEZERRA DE MENEZES operou inúmeras cirurgias espirituais.

Bem, agora vamos orar com Bezerra

Mensagem psicofônica recebida em 2004, em Paris, por ocasião do 4º.
Congresso Espírita, dirigida aos espíritas de todo o mundo

Bezerra fala por meio de Divaldo Franco

Livros

 O 13º. APÓSTOLO – AS
REENCARNAÇÕES DE BEZERRA
DE MENEZES
Pesquisa histórica acerca
de reencarnações de
Bezerra de Menezes,
desde os tempos
apostólicos
 PRIMÍCIAS DO REINO
Narra, no texto Zaqueu, o
rico de humildade, o
episódio de Zaqueu, o
cobrador de impostos, e o
seu encontro com Jesus

Livros

 RESSURREIÇÃO E VIDA
Narra o encontro de
Leão Tolstói, após sua
morte, com
Zaqueu/Matias/Bezerra,
no mundo espiritual,
 AVE, CRISTO!
Narra a história de
Quinto Varro, Corvino e
Quinto Celso, no Século
II

Livros
 Quando recebi o livro Nas voragens do
pecado, tive a intuição de que o dr.
Bezerra estava ali. Dr. Bezerra é um dos
personagens que foi massacrado por
aquela matança na Noite de São
Bartolomeu. Segundo minha intuição,
ele foi Carlos Filipe I, pai do Charles...
Naturalmente, meu pai, porque eu estou
ali também. Ele foi massacrado; era
médico também. O Chico me disse que
desde o tempo dos primeiros cristãos, o
dr. Bezerra já era bom, assim como ele
é.
Pelos caminhos da mediunidade serena, p. 116-17

Livros
NOS CAMINHOS DA
MEDIUNIDADE SERENA

Entrevistas de Yvonne
A. Pereira
YVONNE PEREIRA – UMA
HEROÍNA SILENCIOSA

Biografia da grande
médium brasileira

Livros
LINDOS CASOS DE
BEZERRA DE MENEZES

Casos de Bezerra,
narrados por Ramiro
Gama
VIDA E OBRA DE BEZERRA
DE MENEZES
Biografia de Bezerra
por Sylvio Brito Soares

Livros
 BEZERRA DE MENEZES, O
MÉDICO DOS POBRES

Biografia de Bezerra,
escrita por Francisco
Acquarone
 BEZERRA DE MENEZES
Série de artigos históricos
escritos por Canuto Abreu
sobre a atuação de
Bezerra de Menezes nos
primórdios da FEB e do
Pacto Áureo (até 1895)
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