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“Glória a Deus nas Alturas e Paz na
Terra a toda a humanidade. Que a doce Paz
de Jesus reine hoje e sempre em nossos corações”.
(Dístico da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes)
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PREFÁCIO

“Zaqueu, desce depressa, porque é preciso
que eu fique hoje em tua casa”. - Lucas 19:5

Azamôr Serrão é o fundador e Orientador-Geral da Casa
de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, - a “nossa
Casa”, como carinhosamente a chamamos - um pequeno centro aqui do Rio de Janeiro, situado em Botafogo, bairro da Zona
Sul da cidade, à Rua Bambina 128.
Fundou-a em 03 de junho de 1961, junto a um grupo
de amigos que antes constituia a “Iniciação Espírita Bezerra de
Menezes”, criado alguns anos antes, em 1959.
Comemoramos este ano, portanto, os 57 anos de nossa
oficina cristã, abençoada pelo fato de ter como Patrono o inolvidável Médico dos Pobres, ou o 13o Apóstolo1 - Bezerra de
Menezes. A publicação desse volume se insere nas celebrações
da colheita de mais essa rosa no calendário terrestre...
Na primeira fase de nossa “Casa dos Benefícios”, que vai
de sua fundação à sua desencarnação, Azamôr acumulou os
papéis de presidente e de orientador; o primeiro ligado às questões administrativas, o segundo voltado aos aspectos espirituais inerentes a um centro de base kardequiana.
Com sua desencarnação, a 1o de agosto de 1969, essas
funções foram desmembradas, e por iniciativa de um de nossos queridos conselheiros - Ivo de Magalhães - atribuiu-se-lhe
o título de Orientador-Geral, como homenagem ao amigo que
partira deixando tanta saudade. Fato curioso é que o “novo
1 A propósito da biografia espiritual de nosso Patrono, sugerimos a leitura
do volume “O 13o Apóstolo - As Reencarnações de Bezerra de Menezes”, de
Jorge Damas Martins, Ed. Novo Ser, como também a 12a mensagem deste
volume - “Deus é Pai”.
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cargo”, inicialmente apenas honorífico, acabou se tornando
bem real e funcional, pela presença, constante e carinhosa, que
Azamôr manteve desde então, através da mediunidade igualmente segura de um de seus filhos, Paulo Roberto Serrão, participando, por esse meio, do dia a dia de nossa instituição.
Para os que chegaram à Casa muito tempo depois da desencarnação de Azamôr, o que mais chama a atenção é, sem
dúvida, a saudade que deixou em todos os que o conheceram.
Sorrisos e lágrimas se revelam facilmente em todos os
que nos contam os seus muitos “causos”.
A alegria na chegada, as balinhas nas mãos, a surpreender os interlocutores com uma delicadeza imprevista.
O permantente bom humor e firmeza de ânimo, mesmo
frente a grandes adversidades.
A intensidade da amizade. O carinho devotado aos
amigos, nos bons e maus momentos, mas também aos desconhecidos e a todos os que buscavam na sua mediunidade
verdadeiramente cristã a receita, o conselho, o esclarecimento
tranquilizador.
A disciplina observada no desempenho de suas tarefas.
A fé diante dos desafios.
A sintonia permanente com seus mentores espirituais, e
especialmente com Bezerra de Menezes, tornando-se, 24 horas
por dia, uma verdadeira “Antena Celeste”, a trazer continuamente dos páramos da espiritualidade superior as luzes e bençãos demandadas por nós, que ainda nos debatemos na bruma
cinza da vida terrena.
Apesar de sua mediunidade polimorfa - audiência, vidência, psicografia, psicofonia, desdobramento, mediunidade
receitista e de cura - Azamôr ainda é pouco conhecido no ambiente espírita, de um modo geral, mesmo no carioca.
Esse volume ajudará certamente a resgatar um pouco da
lembrança de seu nome e de seus exemplos, no exercício da
legítima mediunidade cristã.
8

Apresentamos, a seguir, uma breve coleção das muitas e
muitas mensagens que recebeu do Patrono de nossa Casa, seja
nas seções de receituário, seja em outras oportunidades como,
por exemplo, nas reuniões de nosso Conselho Deliberativo ou
em eventos diversos.
São ao todo 35 mensagens, divididas em duas partes.
A primeira teve por base um caderno manuscrito, de
autoria de D. Armanda - como carinhosamente chamamos
à senhora que o sucedeu como presidente da Casa, após sua
desencarnação - Armanda Pereira da Silva. Quando Azamôr
recebia as receitas, como médium de Dr. Bezerra, era D. Armanda quem ficava ao seu lado, auxiliando-o com os papéis
e lápis. Nessa condição, foi testemunha direta das mensagens
reunidas na primeira parte desse volume, especialmente no período entre 1962 e 1963, exatamente o período de fundação da
Casa. Seu caderno é de 1963, e decidimos observar a sequência das mensagens que apresenta, apesar de algumas delas não
trazerem junto a data de sua captação, como ocorre em outras.
Essa primeira parte é composta por 18 mensagens.
Na segunda parte deste volume trazemos outras tantas
mensagens - mais 17 - publicadas no Boletim de nossa Casa
(“O Cristão Espírita”) desde sua primeira edição, a 29 de agosto de 1965, até a sua desencarnação, em 1o de agosto de 1969
e até um pouco além, configurando-se, assim, um painel um
pouco mais consistente de sua produção mediúnica, a fim de
permitir aos nossos leitores um conhecimento mais rico de sua
sensibilidade e profunda espiritualidade. Salvo raras exceções,
a sequência aqui é definida pela ordem das publicações em “O
Cristão Espírita”, indicadas ao final de cada mensagem em notas de rodapé.
Algumas mensagens foram psicografadas, enquanto outras foram recebidas através da psicofonia. Poucos anos antes
de desencarnar Azamôr ficou cego, daí a razão da mundança
da técnica de recepção.
***
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Mediunidade é sintonia. Nas mensagens de Bezerra de
Menezes, recebidas por Azamôr Serrão, dois corações se unem
e falam em coro, a uma só voz...
São mensagens de Amor. De exortação moral. Palavras
carinhosas destinadas a “filhos” de todos os lugares, a todos os
corações sedentos de uma palavra amiga, de conforto, de luz,
de esperança e renovação.
São palavras simples. Trazem a marca da verdadeira Sabedoria em cada letra, mas não se preocupam em demonstrar
erudição, não foram dirigidas à nossa consciência de superfície
nem aos adoradores de exterioridades, mas ao Espírito imortal e àqueles que buscam na intimidade do próprio eu o Reino
prometido e anunciado pelo Cristo.
São palavras do 13o. Apóstolo aos tempos modernos, traduzidas e transcritas para o homem comum, por um de seus
mais fervorosos discípulos.
Àqueles que nos prestigiarem com sua atenção e sua leitura, antecipadamente agradecemos.
Aos conselheiros, médiuns e colaboradores de nossa
Casa, sugerimos que as leiam e releiam, tantas vezes forem necessárias, para que se impregnem em nossos corações.
Quem sabe, assim, sintonizamos mais facilmente com
essa “brisa de paz”, tão generosamente derramada de contínuo
sobre todos nós, o tempo inteiro, sem que sejamos capazes de
percebê-la, como desejado, ou mesmo de agradecê-la, como
devido, pela benção que representa.
Salve os 57 anos de nossa Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes! Salve Azamôr Serrão! Salve a Mediunidade Cristã! Pelos frutos se conhece a árvore. Deus o abençoe sempre, amigo, pelos seus.
Julio Damasceno,
pelo Depto. de Estudos e Divulgação Doutrinária
“José Luiz de Magalhães”
Agosto de 2018
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I - INTRODUÇÃO:
UM POUCO SOBRE
AZAMÔR SERRÃO
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1. PAINEL BIOGRÁFICO

Azamôr Serrão nasceu em Portugal, na freguesia de Jou,
Concelho de Murça, na região de Trás-os-Montes, a 23 de Janeiro de 1915. Visitou o Brasil aos 2 anos. Voltou para ficar
definitivamente em nosso país aos seis anos.
Revelou tendências artísticas ainda em tenra idade: canto, artes dramáticas (chegou a participar de grupos de teatro
amador), desenho e pintura.
Profissionalmente, firmou-se no comércio de roupas
masculinas. Começou a trabalhar cedo, e logo tornou-se destacado balconista pela eficiência em vendas e extrema facilidade em conquistar a amizade dos clientes, como também por
seu perfil sincero, prestativo e solidário. Sua empolgação com
a moda masculina o dispôs a participar em varias atividades
operacionais do ramo, passando por áreas como alfaiataria e
camisaria. Destacou-se na estética expositiva como vitrinista e,
ainda jovem, gerenciou lojas de grande evidência em sua época.
Sua mediunidade foi também precoce. Fez-se presente
desde a infância mas, por ser de família católica e muito tradicional, teve que desenvolvê-la por conta própria, em plena puberdade. Seu primeiro núcleo de atividade espírita foi o Grupo
Antônio de Pádua. Ficava no centro da cidade (RJ), próximo
à loja em que trabalhava, e ainda pôde contar com o apoio do
chefe: o proprietário da loja, Sr.Agostinho, era também o dirigente dessa casa espírita...
Aos 21, casou-se com jovem de família também católica, conservadora, Innocência Gonçalvês Pereira. Interrompeu,
por isso, suas atividades mediúnicas. Só voltou a um centro
espírita aos 35 anos, sofrendo intenso assédio de espíritos perturbados. Com o reinício das atividades mediúnicas, cessaram
13

as periódicas reações estranhas e desconexas que culminavam
com perda de consciência e que tanto intrigavam os médicos
que tratavam sua diabetes, fazendo-os supor ser reação à insulina aplicada no seu tratamento. Azamôr viu confirmar-se,
então, o que já sabia desde a pré-adolescência: os incômodos
provinham do assédio de Espíritos sofredores atraídos pelas
radiações magnéticas de sua intensa mediunidade já amadurecida. Foi nesta época que começou a receber as orientações
de seu guia Ali-Omar, preparando-o para a recepção de nosso
venerável Patrono - Bezerra de Menezes.
Não foram necessários mais que quatro anos de atividades regulares no centro espírita Tenda dos Irmãos do Oriente
(Botafogo/RJ), para que atingisse toda a plenitude mediúnica,
passando a transmitir com regularidade receituários de Bezerra de Menezes e conselhos com orientações filosóficas de Ali-Omar. Em pouco tempo o atendimento semanal já beneficiava centena de aflitos.
Um acidente estranho, inusitado mesmo, marca esse período. Dizem que a vida, por expressar a vontade de Deus, “escreve certo por linhas tortas”, mas Azamôr sabia que é miopia
nossa - espiritual - que nos leva a entender assim, e que os traços da Sabedoria Divina são sempre da mais perfeita exatidão...
Azamôr controlava bem sua diabetes, com segurança,
há mais de 40 anos. Nunca se descuidara. Inexplicavelmente,
nesse momento de sua vida, relaxara nos cuidados, entrando
repentinamente em perigoso e repentino coma. O médico que
o assistia, diante da crise crescente e fora de controle, retirou-se do caso, alegando viagem urgente. Esposa e filhos, atônitos, apelavam para os socorros de emergência, e justo naquele
transe difícil, descomunal temporal desabava sobre a cidade do
Rio de Janeiro, com ruas inundadas e comunicações interrompidas.
O primeiro pedido de socorro fora dirigido à Casa de
Saúde São Victor, que ficava na praia de Botafogo. Mas, a rua
São Clemente, onde residia a família, alagada, estava inviabi14

lizada para o trânsito de veículos. Tudo apontava para trágico
desfecho e a iminente desencarnação de Azamôr Serrão.
Toca então a campainha e, ao atender-se à porta, encontrava-se diante dela um homem com maleta na mão, encharcado dos pés a cabeça. Era o Dr. Pinkuas Fishman, que tivera de
deixar seu carro enguiçado e seguira a pé, com água na cintura,
determinado a chegar até ali pela consciência da gravidade da
emergência em andamento.
A situação era crítica. Para salvá-lo, Dr. Fishman serviu-se de um recurso extremo - cloreto de potássio dissolvido em
suco de laranja - deglutido mecanicamente, estimulado com
massagens na garganta. Surgiram a partir daí as primeiras reações positivas, mas o dedicado médico alertava que possivelmente sérias sequelas deveriam advir, após lenta e gradativa
recuperação.
Superada toda essa dramática e aflitiva situação, Azamôr
encontrou providencial repouso em aprazível sítio, em Barão
de Javari, estadia oferecida pelo amigo e compadre Raimundo Petindá. Foi aí que, através de comunicação psicofônica de
Ali-Omar, recebeu, junto à família, informações esclarecedoras
sobre o que ocorrera durante o coma.
Azamôr perdera tempo precioso na existência atual, e
não conseguira completar a importante missão mediúnica a
que viera destinado. Seu tempo esgotara-se, e o coma poderia
ter sido fatal, mas Dr. Bezerra contava com a sua colaboração
para importantíssima tarefa, para a qual, pela sua firme dedicação aos compromissos mediúnicos nos últimos anos, tornara-se plenamente qualificado. O excelso, operoso e amorável
trabalhador da Seara do Cristo, solicitara a Jesus uma pequena
prorrogação, para que não se comprometesse a oportunidade
de serviço, e logo recebera a aquiescência para o seu seu pedido
de tempo adicional - 10 anos. Nessa extensão de vida física que
lhe fora concedida, Azamôr deveria cumprir a missão assumida, acrescentada da prova da cegueira.
15

Na bucólica paisagem do sertão fluminense, Azamôr e
os Espíritos responsáveis pela nova empreitada encontraram
então a paz que desejavam para alinhavarem os planos fundamentais para a criação da Casa de Recuperação e Benefícios
Bezerra de Menezes. Desfrutando durante quase 30 dias de
uma atmosfera privilegiada, e tendo ao lado a “sua Innocência2”, sentia-se novamente revigorado, pronto para o início da
nova e decisiva etapa de sua vida...
Estávamos então em meados de 1959. Azamôr Serrão só
desencarnou de fato dez anos mais tarde, por um novo coma
diabético, a 1º de agosto de 1969.
Retornara da crise, portanto, consciente do valor da concessão recebida. Levantou-se do coma mais firme, dedicado e
eficiente do que nunca, na operosa tarefa mediúnica de receituário e aconselhamentos. Feliz, sentia-se recuperando o tempo
perdido. Confirmara-se, igualmente, o acréscimo de suas provas, com o surgimento de uma retinopatia, que progressivamente o deixaria totalmente cego3.
Para ter mais independência para seguir, fiel e firmemente, as orientações de seu mentor, Ali-Omar, e do irmão
Bezerra, deixou o grupo a que originalmente se filiara, para
exercício da mediunidade receitista, junto a outros 18 companheiros de trabalhos, criando, primeiro, a “Iniciação Espírita
Bezerra de Menezes”, voltada ao estudo das obras de Kardec e,
2 Nosso homenageado costumava brincar, entre amigos, dizendo ser o
único capaz de apresentar aos demais a “sua Innocência” - nome de sua
esposa, como já vimos, dedicada companheira de boas obras...
3 Aliás, ainda jovem, no inicio de sua convivência espírita, lhe fora anunciada a possível expiação da cegueira, complementando suas provas. Por isso,
devidamente prevenido, em lugar de se desesperar ou se revoltar, correu
para aprender o alfabeto Braille, enquanto ainda lhe restava alguma visão,
para melhor conviver com a nova limitação que se apresentava inevitável.
Teve como companhia, no Instituto Benjamim Constant, sua fiel discípula,
Dona Armanda, que terminou virando professora de Braille. Acalmava a
todos que se penalizavam ao vê-lo cego: “Eu amo a oportunidade da minha
cegueira, mas peço que Deus preserve a visão de vocês.”
16

depois, fundando a “Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra
de Menezes”, a 03 de junho de 1961.
A nascente oficina de Bezerra estaria permanentemente aberta a todos os aflitos, doentes do corpo ou do Espírito,
como também a todos que dela se aproximassem em busca da
fé raciocinada oferecida pelo Espiritismo. O profundo sentimento cristão do Excelso Mentor, Bezerra de Menezes, deveria
se refletir nos padrões de conduta fraterna e tolerante de seus
colaboradores, sob a determinada liderança de Azamôr Serrão,
“antena celeste” - médium cristão - dotado de plena segurança
mediúnica em variadas faculdades: vidência, desdobramento,
psicofonia e psicografia.
Esta última tinha como expressão maior o intenso e efetivo receituário de Bezerra de Menezes, realizando inúmeras e
impressionantes curas, além de muitas comunicações esclarecedoras, incentivando o despertar da consciência cristã vivenciada, algumas das quais apresentamos a seguir.
Azamôr conseguiu aproveitar bem a oportunidade que
lhe foi concedida. Seus testemunhos, sua dedicação ao bem,
sua energia na busca de todas as oportunidades possíveis de
serviço ao próximo, foram bastantes para iluminar os dias que
obteve de acréscimo com uma luz nova, forte, viva, que acabou
por despertar e iluminar também os que com ele conviviam.
Deixou saudades. Admiradores. Histórias mil. Os que
não tiveram a honra de conhecê-lo encarnado adoram ouvir
os muitos “causos” a seu respeito; e os que foram seus amigos
adoram contá-los, para minorar as saudades.
Foi também um grande contador de histórias, a maioria
de sabor oriental, até hoje presentes em suas comunicações.
Azamôr conseguiu. Deixou de legado o exemplo de sua
humanidade intensa, melhor, muito melhor e mais inspiradora
que uma santidade prematura ou artificial.
A estrofe que cunhou e que adotou como lema, como
também para inspiração de muitos de seus artigos no boletim
de nossa Casa - O Cristão Espírita - fundado em parceria com
17

o amigo Indalício Mendes, outra figura querida, de saudosa
memória, serve aqui como um perfeito resumo biográfico, talvez a mais exata tradução das duas grandes fases de sua vida
- antes e depois de sua “estrada de Damasco”:
“Evangelho meditado
Fala sempre ao coração.
Evangelho praticado
É permanente oração”.
Azamôr conseguiu.
Deus o abençoe.

18

2. ÚLTIMOS MOMENTOS

A última reunião presidida por nosso irmão Azamôr
Serrão na Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes foi na noite de 25 de julho de 1969.
No dia seguinte, 26, sábado, haveria reunião de médiuns, mas foi orientado por irmão Bezerra a não comparecer
à mesma, a fim de descansar e preparar-se para o compromisso agendado para o domingo, 27 - uma palestra na solenidade
comemorativa do aniversário de Milton Dias Moreira, Patrono
do antigo presídio da Rua Frei Caneca, hoje já demolido.
Nesses dias Azamôr passava pela prova da dor. A retinopatia diabética, que já o levara à cegueira total, evoluíra para
uma panoftalmite dupla - inflamação total e aguda dos globos
oculares. Era eminente a perda dos dois órgãos...
Apesar das condições adversas, porém, apresentou-se
pontualmente, como de costume, exatamente às 8 horas da
manhã daquele belo e ensolarado domingo invernal, pronto
para cumprir a agenda programada.
Encontrou a casa cheia. Mais de oitocentas pessoas o
aguardavam, entre autoridades civis e militares, políticos e religiosos de variados credos, além de alguns internos, especialmente convidados para o evento.
E ele falou. Falou com a eloquência de sempre, mas que
naquele dia parecia a todos algo diferente, especial, ainda mais
envolvente. Declamou versos. Contou estórias e histórias. Comoveu o auditório em diferentes momentos, ora fazendo-o rir,
ora chorar de emoção. Não parecia que haviam decorrido duas
horas de exposição, quando fez sua peroração e encerrou a palestra com iluminada prece, repleta de vibrações que envolveram a todos. O público o aplaudiu, de pé, emocionado, sem
parar, por longos minutos.
19

Olhando-o, de longe, no palco em que se apresentara tão
elegantemente trajado, e com os olhos protegidos por densos
óculos escuros, ninguém poderia imaginar o esforço que fizera
para sorrir e falar, com tanta leveza e jovialidade, no auge da
dor. Mas, assim foi feito...
Aquela palestra foi seu canto do cisne.
Na manhã da segunda-feira, 28, acompanhado de sua
esposa, Innocência, de seu filho caçula, Paulo Roberto, e nora
- Luzia - e dos amigos Renato e Celina, Azamôr dirigiu-se ao
Hospital de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, onde se internou para fazer, enfim, a cirurgia de retirada dos dois globos
oculares.
Já na maca, seguindo em direção ao Centro Cirúrgico,
chamou à parte o filho Paulo Roberto e pediu que ele assumisse
interinamente a direção dos trabalhos da “Casa”, até que Dona
Armanda, já então apontada como sua sucessora, na direção-geral da instituição, estivesse pronta para assumí-la (D. Armanda estava de licença-quarentena, nesse período, em razão
de uma caxumba fora do tempo...). Surpreso, Paulo Roberto
ainda tentou argumentar, alegando que em breve ele estaria
novamente de volta à sua rotina... Azamôr não o contestou;
apenas afagou carinhosamente o filho e, deixando-se conduzir
em direção à sala cirúrgica, simplesmente lhe disse: “Faça o
que eu te disse”.
A cirurgia transcorreu sem intercorrências, na manhã
da terça-feira, 29. No início da tarde Azamôr já estava de volta
ao leito do quarto do hospital, conforme previsto.
Tudo parecia caminhar bem quando, de repente, o quadro de glicemia começou a apresentar descontrole crescente.
Azamôr precisava ser levado ao CTI em regime de urgência.
Dona Innocência, que ali estava, como acompanhante, teve de
entregar o quarto e retornar à sua residência. Começavam horas de angustiosa expectativa.
Manhã do dia 30, quarta-feira. Chegam enfim notícias
do hospital. O quadro se agravara. Só atenuava a aflição da
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família uma providencial “coincidência”, que garantiria a Azamôr naquele transe difícil a melhor assistência possível, que
dinheiro algum pode comprar - a assistência fraterna: uma das
médiuns da Casa era exatamente a enfermeira do hospital, de
plantão ao seu lado - Prysca Antâo Lyra, de saudosa memória,
até hoje, para todos os seus companheiros da Casa.
31 de julho de 1969. Azamôr se aproximava de seu limite
físico. Despertara de seu coma profundo apenas por um breve
instante, suficiente para pedir à nossa Prysca que o desamarrasse do leito, no que foi prontamente atendido.
Agradeceu, suavemente. Foram suas últimas palavras.
Às 4,30h da madrugada da sexta-feira, 1o de agosto, nosso irmão Azamôr deixava definitivamente o seu corpo físico.
Nesse momento, em sua residência, Paulo Roberto despertou de um sonho em que via seu pai, na proa de um navio,
ao lado de Bezerra de Menezes, despedindo-se dos que ficaram
no cais...
Ao mesmo tempo, em sua residência, insone no aguardo
de notícias, D. Innocência viu a sua imagem e a de seu esposo
refletidos na janela, ao mesmo tempo em que ouvia, na acústica de sua alma, a voz serena de Azamôr a lhe confirmar o
pressentimento íntimo... “Censa, Censa, já vou...!”
Passados alguns minutos, a irmã Prysca ligava do hospital, confirmando a desencarnação de Azamôr.
Despertado com a notícia, seu filho mais velho, Azamôr
Filho, dirigiu-se para a janela para fazer sua prece pelo pai que
partia... deparou-se com nova aurora, de mais um belo e exeburante dia de sol...
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3. OBITUÁRIO:

(por Indalício Mendes, em O Cristão
Espírita - Ed. 25 - Set/Out de 1969)

“Como um grande e majestoso pássaro que, agitando
as potentes asas, busca o Infinito em rápido remígio, o nosso
muito querido Irmão e Amigo Azamôr Serrão, na manhã de
sexta-feira, 1o de agosto, regressou inesperadamente ao Mundo
dos Espíritos, libertando-se da constritora prisão da carne. Sua
passagem pela Terra, no presente ciclo reencarnatório, ficou indelevelmente marcada por invulgar dedicação à humanidade,
religioso culto à caridade cristã espírita e admirável fidelidade
à Terceira Revelação, honrando o lema kardequiano - Trabalho
- Solidariedade - Tolerância.
Soube viver profunda e amplamente a Doutrina Espírita, ensinando-a, divulgando-a, pelo exemplo cotidiano e pela
palavra, demonstrando, através do verbo repassado de amor,
a importância do testemunho, a necessidade da paciência, a
imprescindibilidade da bravura em face das provações, a humildade, tantas vezes por ele demonstradas em situações dolorosas, quer diante da cegueira, que recebeu serenamente como
uma benção, quer nos dias derradeiros da encarnação agora
completada, trabalhando, trabalhando, sempre trabalhando.
Dotado de uma mediunidade polimórfica, principalmente a curadora, a serviço do Cristo, através do controle do
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Azamôr Serrão distribuiu o
bem indistintamente, com qualquer tempo, a qualquer hora,
em qualquer circunstância, sempre animado e alegre, sempre
feliz em servir ao próximo, como que à sombra de Francisco
de Assis, porque sabia aplacar aflições, diluir angústias, pondo
concórdia onde houvesse desarmonia, compreensão onde dominava o desentendimento, semeando alegria e tranquilidade.
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Sua palavra mansa e morna era bálsamo de ternura para
os que experimentavam os acicates cármicos. Ante a recomendação de que repousasse para recompor o organismo debilitado pela fadiga, respondia, não precisamente assim, mas num
sentido igual à interpretação que damos:
“Não, não posso repousar quando há tantos irmãos chorando de dor, necessitados de socorro, pondo sua esperança no
que a minha humilde mediunidade para eles representa, embora eu me reconheça obscuro instrumento do Alto, apenas”.
Disse o biógrafo de Allan Kardec, traçando-lhe o perfil:
“Erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos,
Allan Kardec devia ser uma personagem sempre fria e austera. Não era, entretanto, assim. Gostava de rir com esse belo
riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo
particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor”.
“Mutatis mutandis”, estas palavras podem aplicar-se ao temperamento jovialmente sadio de Azamôr Serrão.
Honremos sua confiança em nós, sejamos dignos dos
Grandes Obreiros invisíveis da Seara de Jesus, como Bezerra
de Menezes, Ignácio Bittencourt, Ali-Omar, Estrela Branca,
Sam Li, José Luiz de Magalhães, Agostinho Pereira de Souza e
todos aqueles que bondosamente nos amparam e estimulam, a
fim de que a Casa de Recuperação e Benefícios BEZERRA DE
MENEZES siga com firmeza e eficiência o seu programa de
trabalho, em ambiente de união, fé, respeito mútuo e crescente devotamento à causa do Espiritismo cristão, que é a causa
de Jesus - caminho, verdade e vida, com Kardec e Roustaing,
sob a luz vivificante e redentora do Evangelho. Azamôr, Deus
o abençoe e Jesus nos ajude, agora mais do que nunca, para
que, sem o estímulo diário da sua palavra orientadora, amado
irmão, possamos satisfazer as enormes responsabilidades que
herdamos com a sua desencarnação. Sejam nossas deficiências
e fraquezas transformadas em força e coragem, sob a influência
benfazeja de Bezerra de Menezes e todos os Guias e Protetores
do nosso Templo de recuperação e trabalho”.
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4. “NOVA AURORA”:
1a MENSAGEM DE AZAMÔR SERRÃO
DA ESPIRITUALIDADE

Azamôr desencarnou na alvorada de 1o de
agosto de 1969. O sol raiava na Enseada de Botafogo quando seus filhos Paulo Roberto e Azamôr
Filho recebereram a notícia de sua desencarnação...
Segue abaixo a primeira mensagem mediúnica dada por nosso Orientador-Geral após
sua passagem, celebrando exatamente a chegada
de nova aurora...

“Graças a Deus que raiou a aurora. Graças a Deus que
foi aberta a porta da prisão aonde eu, graças ao Criador, pude
pagar algumas das minhas imperfeições.
Não pensei nunca que me fosse dado despertar tão depressa para a nova vida, que de há muito esperava. Não porque eu quisesse me libertar da minha prova, mas sim porque
agora já posso me locomover para onde for necessária a minha
presença, já que lágrimas estão sendo derramadas pelo meu
desenlace e sou feliz por ter adquirido tantas amizades no meio
dos humildes, como sinceros colaboradores na minha passagem por essa Terra, a que poucos sabem dar o real valor. “Vale
de lágrimas”, dizem muitos, e eu digo, mar de perfeição, onde o
Pai colocou toda a beleza e toda a sabedoria para a elevação de
seus filhos e para a sua purificação.
Tempo virá que ireis transformar vossas lágrimas em verdadeiros colares de pedras preciosas e vos tornareis mais belos.
Vosso olhar será puro e transparente e sairão de dentro dele
fachos de luz que dissiparão todas as trevas, por mais espessas
que estas sejam e aí vós cantareis hosanas, hosanas ao Senhor
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pela grande graça de poderdes habitar a terra prometida, onde
todos se amarão e se ajudarão mutuamente, aonde não haverá
mais velhice mas sim a verdadeira mocidade, a verdadeira harmonia, aonde haverá mais beleza nos vossos corpos que hoje
tanto vos custa a transportar.
Vós estareis aonde for preciso a vossa presença, quase tão
rápido quanto o vosso pensamento.
Trabalhai para isso, aceitai as provas que hoje vos são dadas, dando Graças a Deus pela grande oportunidade de fazer
o vosso progresso, procurando sempre evoluir, ajudando vossos irmãos a evoluir juntos. Vosso planeta estará em constante
evolução.
O meu desejo é que possais ser sempre os escolhidos do
Pai. Paz, amor, e muitas saudades, do amigo que se faz presente”.
(Azamôr Serrão - Mensagem recebida no “Amparo Tereza Cristina”, pela médium Elvira Dias Barreiros, uma ou duas
semanas depois de seu desenlace).
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II - MENSAGENS DE
BEZERRA DE MENEZES
RECEBIDAS POR AZAMÔR SERRÃO
NO PERÍODO DE FUNDAÇÃO
DA CASA (1962-1963)
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Página de abertura do caderno de Dona Armanda Pereira da Silva,
com o registro original das mensagens de Bezerra de Menezes
recebidas por Azamôr Serrão, transcritas a seguir...
28

1. AVE-MARIA

“Filhos, o Consolador prometido pelo Rabi da Galileia

está plenamente identificado com o Espírito da Verdade, que
através dos médiuns nos traz a Divina Mensagem; médiuns
que, antes da Codificação, os antigos chamavam de profetas.
Os profetas anunciaram tudo a respeito do Salvador; das
mais importantes às mínimas coisas. Os profetas eram homens
a quem Deus concedia o privilégio de verem as coisas futuras. Por isso, eram também chamados videntes. Gozavam de
grande influência junto ao povo de Israel, porque por eles Deus
enviava as Suas Mensagens, ora anunciando as Suas Vontades,
repreensões e castigos, ora falando sobre a vinda do Redentor.
Esses profetas (ou médiuns) levavam uma vida santa,
para que o Espírito Santo deles se servisse.
Devido à sua grande autoridade, até os reis lhes obedeciam.
Já naquele tempo foram perseguidos e alguns mortos,
porque falavam contra os vícios, e prediziam os castigos que às
vezes não tardavam. Vejamos profecias relativas ao Salvador:
(Isaías, cap. 7, vers. 14): “Eis que uma virgem
conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será
Emmanuel (Deus Conosco).”
(Miquéias, cap. 5, vers. 2): “E tu, Belém, chamada
Efrata, tu és pequenina entre as cidades de Judá, mas de
ti é que há de sair Aquele que há de reinar em Israel.”

Esta virgem que Deus fala aqui é a Mãe do Salvador prometido.
É Maria Santíssima, nosso anjo tutelar, a Mãe Simbólica
de toda a humanidade.
29

Na Aldeia de Nazaré, na Galileia, vivia uma jovem bela
e virtuosa, em seu espírito virginal pela pureza de seu caráter.
Os contemporâneos sabiam que ela, embora pobre, era descendente do rei David e estava prometida em casamento ao
carpinteiro José. Mas, não sabiam que era ela a anunciada pelo
profeta, a mulher predestinada por Deus para ser a Mãe do
Salvador.
Quando oramos a Ave-Maria, sentimos que A Cheia de
Graça, a Mãe de Jesus, nos abençoa.
Ao contemplarmos o infinito azulado, sentimo-nos envolvidos por seu manto e acariciados por esse afeto benfazejo,
do coração nos sai uma prece de louvor4:

4 Esse mavioso poema de Bezerra de Menezes foi complementado alguns
anos mais tarde com uma pauta musical de belíssima melodia. Para conhecer mais essa história acesse o site de nossa Casa, no endereço https://www.
crbbm.org/bau-do-Azamor.html.
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AVE MARIA
“Ave-Maria,
Tu és a graça plena
OH! Virgem pura e santa
Suave e sempre serena
Sublime que encanta
Ave-Maria,
Bendita sejas pelo fruto santo
Rainha casta de todos os amores
Abriga-nos com teu divino manto
Das fraquezas que nos tornam pecadores.
Ave-Maria
Entre todas as mulheres a mais formosa
Tão pura e cheia de graça és...
Que dos nossos corações damos as rosas
Que num buquê, depomos a teus pés.
Ave-Maria,
Ameno alívio de todas as dores
Vimos pedir-te a consolação
Suave perfume entre odores
Nos inspirando a Redenção
Ave-Maria
É o doce cantar das fontes
A natureza é só melodia
Sobem eflúvios da terra aos montes
Cantando teu nome com toda a harmonia
Ave, Ave, Ave-Maria”.
Jesus nos abençoe.
Bezerra de Menezes
1963
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2. PAZ, AMOR E CARIDADE

Havia uma alma, que a tristeza, em manto negro, envolvia de maneira tal que, dessa noite, nem a poesia a despertava.
Era noite estrelada de céu ameno e luzes prateadas, e a
alma triste balbuciava uma prece de amor. Acrisolada no labirinto de tristezas prisioneira, andava perdida na estrada da
vida, envolta nas sombras espessas da ilusão, que dificultam
ao viajor a encontrar a estrada da luz que nos leva às portas do
céu.
O seu coração triste [vibrava] junto à sua alma gêmea,
companheira de muitas encarnações (ambas rolaram no lamaçal das ilusões em que rolam as presas do envoltório de carne,
para evoluir e se aprimorar na escola da vida, pela lição redentora da dor!).
Na quietude que a envolvia, orava; orava com todo ardor,
pedindo a Deus que lhe enviasse o socorro que Jesus trouxera
aos aflitos e oprimidos quando, entre nós, Seu Espírito em templo de carne habitava.
Viu, então, no infinito azulado, uma luz diferente que,
simétrica, formava um triângulo, e que tinha em cada face, gravada em caracteres de luz, a mensagem divina, indicando-lhe
o roteiro a seguir:
“PAZ, AMOR E CARIDADE”.
Era como sublime melodia, que só os iluminados paladinos do amor celeste sabem tocar.
Estava enlevada por essa música divina, sem que pudesse
compreender o significado daquela mensagem, que indicava
o caminho único que conduz ao Pai, onde encontraremos a
eterna alegria. Foi, então, que a bondade de Deus, que sempre
nos busca, se tornou visível para aquela alma, que ainda não
pudera compreender a bondade e a sabedoria Divina. Ampa33

rada pelos irmãos maiores, e com a permissão do Mestre Jesus,
consentiu-se que o seu mais humilde servo a despertasse para
esclarecê-la e indicar-lhe o verdadeiro sentido daquele triângulo de luz...
E assim, inspirados pelo Supremo Poder que nos rege,
dissemos:
Amigo, este é o farol para guiar muitas ovelhas, que orientadas pelo AMOR seguirão o caminho da PAZ e alcançarão os
degraus da CARIDADE que conduzem ao aprisco do Senhor.
A “PAZ” é a árvore que nasce da semente do Amor, para
que os aflitos e desesperados possam encontrar repouso à sombra de suas frondes e, em plena harmonia, possam caminhar
com amor pela estrada cujo solo está atapetado pelas pétalas
das flores, que são divinas mensageiras do fruto da esperança;
e, assim, possam todos os viajores, tristes e cansados, buscarem
a sombra desta árvore, cujas sementes de amor fazem crescer
e florir, para oferecer os frutos, para saciar a fome, enchendo o
coração de suaves alegrias, e assim encontrar o caminho certo.
Da semente do seu amor nasce a árvore que dá a sombra e as
flores para acomodar o caminho da paz, e assim as forças necessárias para alimentar-se com o fruto da Caridade.
“Casa” é lar, portanto, é semente de amor, de recuperação, e “recuperar” é construir a paz para os desesperados.
“Benefícios” - beneficiar é fazer a caridade, e assim uma
não, mas muitas almas, já repousam à sombra desta árvore, e
pisam o chão de flores, contendo o doce fruto da caridade para
socorrer os mais infelizes.
Ouvimos então a sublime melodia!... que, na linguagem
humana não encontramos vocábulo capaz de exprimir.
Paz, Amor e Caridade!
Jesus nos abençoe.
Bezerra de Menezes
29-08-1962
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3. A FÉ

Paz e amor em Jesus.
Filhos, a fé é a libertação das inquietudes que nos fazem
vacilar na caminhada para Deus, o Divino Pai, que nos aguarda
para a feliz união no mesmo foco de luz. A fé precisa ter base
no conhecimento dos planos de Deus.
Sim, Deus tem um plano; esse plano é a paz e o amor
pela evolução do Espírito que se ilumina com a luz do entendimento e chega à perfeição completa, para que possa sentir a
Divindade que existe dentro de cada um de nós, peregrinos de
muitas encarnações, subindo os degraus da escada evolutiva.
Quando já sentimos o desejo da perfeição, este nos liberta dos pruridos da inquietação em que estávamos encarcerados
pelos vícios terrenos, que iludem os viajores desprevenidos,
que submergem no lamaçal dos pântanos onde a alma se torna
prisioneira, apática e sem forças para prosseguir o caminho do
Divino Exemplo, a imagem mais perfeita do Pai Celestial - o
Mestre Amado Jesus.
A sós, na intimidade com seus discípulos, Jesus perguntou: “Quem dizem os homens que Eu sou?”
“Uns dizem que és Elias, outros João Batista, outros dizem que és Jeremias, ou um dos profetas” - responderam.
“E vós, quem dizeis que Eu sou?”
Simão Pedro, cheio de amor e unção, respondeu: “Tu és
o Cristo, filho do Deus vivo”.
“Bem-aventurado és, Simão Pedro, pois que não foi a
carne nem o sangue quem to revelou, mas o Espírito... E Eu
te digo: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te dou as
chaves do Céu; e o que ligares na Terra será ligado no Céu e o
que desligares na Terra será desligado no Céu”.
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Sobre a “pedra” (rocha, firmeza, ou melhor, fé) edificarei
minha Igreja (templo onde a alma se eleva para Deus).
“As portas do inferno não prevalecerão contra ela”.
Quando a fé é consubstanciada no conhecimento, a dúvida e
o desassossego não prevalecem sobre a Igreja que sobre ela se
constrói.
As “chaves do Céu” são os muitos e variados caminhos
que o conhecimento possui para levar a alma a um grau de
iluminação tal, que todos os seus atos são feitos com solidez e
dentro da Luz Divina, que, ligados na Terra, ligados continuam
nos Céus e vice-versa.
Quando o homem reconhece o Mestre, nesse homem
está a fé, baseada nas virtudes angelicais que o conhecimento
traz; daí poder Jesus edificar sobre essa pedra a sua Igreja, isto
é: poder levantar dentro da fé pura e sincera, o templo cujas
luzes iluminarão todos os seus atos e passos, de modo que toda
a conduta desse homem seja correta e dentro das santas leis do
amor; assim sendo, sua conduta é aprovada no Céu.
O templo de Deus no coração que crê, é esse estado sadio de devoção pautado por atos humanos justos, de uma vida
cristã, cheia de verdadeira mansidão, misericórdia e amor para
com tudo e com todos. É através desses atos santos da vida do
homem que se reconhece que sobre a pedra (isto é, a fé) está levantada a Igreja (oásis do amor angelical), cujas luzes vêm iluminar o mundo, enchendo-o de claridade e suave consolação.
Estudemos, pois, a vida do Divino Modelo para que,
através do conhecimento, coloquemos a pedra para erguer o
templo de fé em nossos corações, pois só aquele que tem fé
sabe amar verdadeiramente, pois a fé é a certeza e a esperança
no amanhã sublime da Terra.
Caminhemos com fé para que a esperança nos apresse o
passo na estrada de luz que nos leva ao Todo-Poderoso, Pai de
Infinita Bondade, que nos aguarda para o sublime encontro na
eternidade.
36

É, pois, com fé, que este humilde servo de Jesus pede ao
Pai Celeste a luz para o nosso coração e nosso entendimento,
através dessas humildes palavras, que bem espelham o amor, a
simplicidade e a pureza do Meigo Rabi da Galileia.
Deus nos guarde e Jesus nos abençoe.
Bezerra de Menezes
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4. O CAMINHO DA PAZ

Filhos, busquemos a paz em Jesus, o nosso Guia, o exemplo sublime, orientando-nos para a grande jornada. Ele, o
Puro, o Perfeito e o Divino, o Cristo de Deus, trilhou a estrada da dor, da incompreensão e do abandono, pois aqueles a
quem amparou, curando-os das chagas do corpo e da alma,
deixaram-No só na rua da amargura; porque a paz ainda não
lhes envolvia a alma para que tivessem a coragem necessária e,
assim, prosseguirem com pura fidelidade ao Mestre Amado. E
nesse abandono, o Cristo, Aquele que venceu o mundo, mostrou aos homens o caminho verdadeiro, como só aquele que
traz em si a paz nos gestos, nas atitudes e nas palavras, o faz.
Quando O acusaram, Sua voz se calou, para nos ensinar
que o silêncio é paz e que a palavra só é luz quando ajuda e
salva, sem ferir e humilhar.
Para que aprendêssemos o caminho da paz Ele se calou, sofrendo todas as dificuldades criadas pelos homens no
caminho da vida terrena, onde os caminhos se bifurcam; mas
aqueles que quiserem podem encontrar o caminho da Verdade, pois o Meigo Jesus está à nossa espera, para nos iluminar
com a luz do Evangelho, que nos orienta e conduz para uma
vida melhor se nos dispusermos a receber as suas palavras de
paz e de luz, ao revelar aos seus discípulos: “Estarei convosco
até a consumação dos séculos. Estava escrito que Eu deveria
padecer e ao terceiro dia ressurgir dos mortos; está escrito que
em Meu nome sejam pregados o arrependimento e a remissão
dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.”
Depois, levou-os para fora, para Betânia, e falou, ainda,
recordando tudo quanto lhes havia ensinado durante os três
anos de amistosa e divina camaradagem. Depois, estendeu as
mãos sobre eles e os abençoou. Nesse instante, de joelhos, eles
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sentiram como que uma luz intensa projetar-se nos seus corações e seus cérebros ficaram lúcidos, de uma lucidez tão intensa
que apanharam tudo quanto ao redor diziam as vozes astrais:
“Glória a Deus nas alturas, Paz aos homens na Terra”.
E seus olhos da alma e seus olhos do corpo viram Jesus, manso, belo, todo cheio de uma luz puríssima, ir subindo,
subindo, com as mãos cruzadas no peito, olhos fitos na Terra
como um último adeus! Depois, só um rastro de luz ficou no
espaço.
O Filho do Homem tinha se unido ao Pai na Mansão Celeste!
Quando os discípulos recobraram a consciência terrestre, levantaram-se, abraçaram-se e apertando as mãos disseram uns para os outros:
“Por amor a Ele, sejamos unidos, fortes e fiéis cumpridores de Seus ensinamentos! Nem a morte nos fará recuar! Ele
nos deu o sacrossanto exemplo do Amor, da Paz, da Fé e da
Confiança”.
Sigamos Seus passos e Sua Vida, pois Ele é o Caminho,
a Verdade, a Vida: Vida plena de paz e amor, fonte divina da
esperança.
Que a doce paz de Jesus reine hoje e sempre em nossos
corações, são os votos deste humilde servo de Jesus, que suplica
ao Pai as bençãos para todos nós.
Bezerra de Menezes
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5. DEUS E A NATUREZA

Jesus nos abençoe.
Filhos: No meio deste mundo tão belo, cujas harmonias
demonstram a sublime melodia tocada por anjos e regida por
uma Divina Sabedoria, que dá o testemunho de tão grande artista, qual é precisamente a posição deixada ao homem? Pedimos desculpas aos queridos irmãos, pois o que afirmamos não
leva a autoridade de um mestre e, sim, o resultado colhido por
experiências de muitas lutas que a bondade do Pai nos concedeu em sucessivas reencarnações na grande escola terrena.
Assim, com humildade, queremos lembrar-vos: Amai a Deus,
amando a Natureza e toda sua criação.
Filhos: Basta um simples olhar sobre o homem para compreender o verdadeiro plano das coisas, para ver que Deus é o
Senhor, e a que ponto, a despeito de suas adoráveis descobertas científicas, o homem continua humilde, frágil e dependente
criatura. É verdade que temos descoberto as forças da Natureza, suas incalculáveis e misteriosas energias. Ei-las dominadas
e postas a nosso serviço; porém, elas somente nos obedecem
sob uma condição: a de lhes obedecermos em primeiro lugar.
A Natureza é o próprio Deus, e aqueles que a amam, adoram a Deus. Em tudo quanto palpita e vibra na Terra, dentro
dessa harmonia de movimento e de ação, está a obra material
que a humanidade observa no seu eterno percurso pela vida.
Resta que o homem, admirando o explendor da Natureza, desde o reflexo coruscante de um raio do Sol ao brilho merencório
de uma estrela no Céu, ame o Divino Autor de tudo isso que
lhe encanta a vida, que lhe empolga o espírito, que lhe desperta
as energias para o desejo de bem viver. Daí a concepção de que
o mundo é bom e a vida é bela, até mesmo para os cegos, porque - Sábio, Perfeito, Bom e Justo - Deus só poderia ter criado
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um paraíso na Terra para que fosse habitado pelo homem bom,
perfeito, sábio e justo.
Foi o homem que transformou o seu Éden de felicidade
nesse inferno de angústia que é o mundo. Foi ele quem claudicou, envenenando a vida com os entorpecentes da ambição.
Imperfeitas suas condições morais, seus preconceitos, sua vaidade, seu orgulho, tornaram imperfeito o ambiente da Terra.
É que o homem, imaginando-se Rei da criação, iniciou sua
jornada pelo mundo dentro dessa concepção de poder discricionário, absoluto e despótico, no qual fosse sua vontade
obedecida, sob uma superioridade ilimitada, daí advindo seus
sentimentos de orgulho e vaidade. Com ele, nas primitivas eras
da criação do mundo, conviviam todos os animais grandes e
pequenos, todas as aves de espécies diferentes, uns e outros. A
Natureza, em plenos desertos e em imensas florestas, constítuia
o grandioso palco da vida, onde se uniam todos os habitantes
da Terra. Os homens falavam o mesmo idioma e se compreendiam pelos mesmos sentimentos que os irmanavam. Foi o
erro dessa vaidade e desse orgulho, a falsa noção desse poder
de grandeza e de superioridade, os fatores que determinaram a
confusão, da qual originou a Babel que dividiu a Humanidade
em raças e povos, e o mundo em Países e Nações.
Os animais fugiram do homem. As feras procuraram
seguros refúgios. Elas, porém, não deixaram suas tocas para
invadir as cidades e aí atacarem o homem. O homem é que
vai, pelo contrário, atacá-las nas florestas, em caravanas bem
preparadas para emboscada.
Nada a Natureza modificou no mundo. O mesmo hino
harmonioso das aves, o mesmo gorjeio sublime da passarada,
tornam alegre a vida. O mesmo perfume das flores embalsama
os bosques, inebriando a existência sobre a Terra.
Nada a natureza modificou. Só o homem modificou a
si mesmo. Seus instrumentos, seu arado, e sua charrua, ele os
transformou em armas mortíferas de ataque cruel!
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Vieram à Terra os gênios inspirados. Séculos sobre séculos a humanidade progrediu. A ciência tudo transformou.
Veio o domínio da e!etricidade assombrar o mundo. O avião
alçou voo pelo espaço, graças ao gênio humano mas, se esse gênio subsistisse à sua grande obra, como se entristeceria ao ver
transformado o seu ideal de aproximação e união dos povos
em instrumento ceifador de vidas humanas!
O progresso, como se vê, foi apenas de ordem material,
porque a parte espiritual regrediu. Mas nem tudo foi perdido.
Na vida dos povos sempre houve apóstolos e missionários. Um
desses surge no cenário do mundo, pelo ano de 1182, na cidade
de Assis, na Itália. É Francisco de Assis, o amigo da Natureza
em todo o seu divino esplendor. Convencido de que a humanidade cada vez mais procurava as trevas em vez da luz; cada
vez mais se deixava arrastar para o labirinto da vida material,
entre as ambições e os ódios; cada vez mais se entregava à obra
sinistra da impiedade - concebe o meio mais seguro de fugir
dos homens. É quando o seu espírito compreende ser preferível viver dentro do palco imenso da Natureza, no seio das
florestas, nos recantos mais afastados das cidades, longe de seu
tumulto, da agitação febricitante das multidões açuladas umas
contras as outras.
Embrenha-se pelos matagais, percorre florestas virgens,
busca a solidão, isola-se da humanidade e vive assim entre os
pássaros e os animais que povoavam aquelas regiões imensas,
onde a civilização ainda não havia penetrado. Seu Espírito
transcende à incidência da luz que lhe vai esclarecendo a inteligência e o instinto da razão. Torna-se um amigo leal daqueles
habitantes que o amam e respeitam, porque veem nele o exemplo da bondade, o símbolo da afeição entre o homem, que é rei
da Natureza, e os irracionais, que poderiam ser seus vassalos
humildes, não tivesse aquele, pelo instinto do mal, o irrefreável
impulso de exterminar os últimos.
Francisco de Assis amou a vida. Amou a vida porque
soube, com a pureza de seus sentimentos humanos, com a
43

grandeza de seu coração bem formado, com a superioridade
do seu Espírito muito evoluído, amar a todas os seres da criação divina. Amou os pássaros, admirando as melodias do seu
gorjeio. Amou plantas, as árvores e as flores, cujo aroma embalsama a vida e perfuma os bosques. Amou profundamenta toda a obra grandiosa de Deus, desde o rugido assustador
das feras do deserto, que não lhe faziam mal, porque tinham
o instinto de respeitá-lo e amá-lo também. Amou a Natureza
em festa, desde a epopeia divina do esplendor da luz do Sol
iluminando a Terra, até ao negror sinistro das noites sem estrelas! Sua obra revelou os aspectos da sua vida, os sentimentos
humanos de seu superior Espírito. Ele personificou a bondade,
exemplificando, pelo amor a tudo quanto revela ao mundo e à
humanidade, a obra de Deus.
***
Compreendam as gerações, concebam as multidões que
se espalham pelos quadrantes dos mundos planetários, que
tudo aí é obra suprema do Supremo Arquiteto: Deus. Compreendam todos que onde haja vibração, onde haja sintonia de
vida, existe sensibilidade, existe sensação, existe manifestação
de dor.
Amai toda a Natureza, sede humanos, esquecendo a
crueldade, olvidando o mal e não praticando tão abomináveis
crimes contra vossos irmãos irracionais. Entregai-vos à obra
aperfeiçoada de vosso Espírito. Aproximai-vos de Deus, amando tudo que é de Sua origem. Imitai o santo que, em sua vida
terrena tanto bem espalhou, até ser cognominado, por sua humildade, sua renúncia, seu amor, sua justiça e bondade, de “o
pobrezinho de Assis”, que foi também o grande amigo da Natureza.
Que Deus vos ampare, Jesus vos guie e Francisco de Assis
vos proteja. Paz e Amor em Jesus5.
Bezerra de Menezes
5 Mensagem publicada em O Cristão Espírita, Ed. 05, Abril/Maio de 1966.
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6. ORAI SEMPRE

Jesus nos abençoe.
Filhos, lembremo-nos de orar, para que Deus nos abençoe. É dom da oração o privilégio de nos comunicarmos com
Ele, de nos voltarmos para Ele para termos coragem, vigor e
orientação. Poderemos fazê-lo a qualquer momento, a fim de
que a Sua amorosa presença felicite a nossa vida e a Sua sabedoria nos guie para procurarmos a perfeição em tudo quanto
fizermos.
A oração nos traz, como resposta, as bênçãos do Pai,
insuflando em nossa alma vigor, entusiasmo, alegria, entendimento, compreensão e fé. Ao término de cada tarefa, dirijamos
a Deus uma oração de ação de graças. Ao iniciarmos qualquer
trabalho, oremos, reconhecendo com humildade o poder e a
habilidade do Pai em nós.
Terminemos cada dia com uma prece. Descansemos das
atividades de cada dia nos braços eternos de Deus, seguros na
paz que a oração nos traz, seguindo os divinos exemplos do
Evangelho segundo as anotações de Lucas, cap. 18, vv. 1: “Propôs-lhes Jesus uma parábola, para mostrar que deviam orar
sempre”. A oração e a vigilância são fatores essenciais para a
conquista da vitória em todos os problemas da vida humana,
principalmente sobre nós mesmos. A prece ungida de fé leva a
criatura ao Criador. O pensamento é como que o mensageiro
alado que transpõe as fronteiras da Espiritualidade.
A lei suprema da reencarnação movimenta o laboratório da vida terrena, prescrevendo o itinerário que o homem
deve cumprir em seu destino, resgatando erros do passado nas
provações que dinamizarão o progresso do seu Espirito. Bastar-lhe-á compreender a necessidade da renúncia sincera e da
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humildade espontânea para que sinta a consoladora virtude da
resignação, ao aceitar todas as dores, angústias e sofrimentos.
Na prece, todos os sentimentos do amor se expandem,
buscando elevar-se ao encontro do Amor Máximo, que é Deus.
Aqueles que a fazem eficientemente, com todas as veras de sua
alma, como que dirigem ao Pai Amantíssimo e Amadissimo
uma mensagem de profunda humildade, recolhendo dentro
delas, qual abençoado óbulo divino, as puríssimas vibrações
de supremo conforto espiritual. Daí as vibrações que impulsionam o Espírito, as fortes emoções que determinam a eclosão de
sentimentos, que dão à criatura a ideia perfeita de que Deus a
ninguém abandona e que Jesus pode, sempre, estar asilado no
âmago de cada coração que pulsa pela fé.
O homem sente que, ao orar com fervor, uma força interior o impele para o caminho da luz e da verdade, dando ao
Cristo todo o seu amor, levando ao próximo a sua sinceridade, ofertando a Maria Santíssima toda a pureza dos seus mais
elevados sentimentos. O instinto da razão induze-o a compreender também, que o orgulho e a vaidade são sentimentos
negativos, que geram irrefreável ódio e açoitam a consciência,
segregando este veneno sutil - o egoísmo - espalhando-o pela
Terra, na gama dos preconceitos sociais. Despido dessas vestes impuras, maculadas pelo pó negro das estradas terrenas,
o homem compreenderá, por fim, que esse pó desaparecerá
ao sopro de ventos renovadores, à medida que for evoluindo,
simples e humilde, caridoso e bom. Então, chegará ao fim da
jornada, depois de haver vencido ásperas sendas e encontrado
caminhos perfeitos, cheio de fé; que é o bem o maior fator para
que vislumbremos mais amplos horizontes, aproximando-nos
do Excelso Mestre - Jesus.
A Fé dá a Esperança, a Esperança une-se á Caridade e a
Caridade se funde no Amor. Desse modo o homem consegue
a reforma espiritual para ingressar, feliz, numa das muitas moradas do Pai.
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Sigamos o Divino Exemplo, estudando e vivendo na prática o Evangelho, é o desejo deste humílimo servo do Senhor,
que muito vos ama.
Paz e amor em Jesus6.
Bezerra de Menezes
04-03-1963

6 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 15 - Dezembro de
1967/ Janeiro de 1968.
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7. SEMENTES

Jesus nos abençoe.
O pensamento é o verdadeiro arquiteto de nossa vida.
Sendo a mente uma usina de alta potência, a energia que dela
promana tem poder para realizar algo que pode ser bom ou
mau, consoante a natureza do pensamento.
Tornemos simples nossa vida, vivendo-a com naturalidade, pensando com acerto, refletidamente, sempre dirigindo
nossos pensamentos para o bem. São os pensamentos que determinam o futuro de cada individuo, que poderá ser feliz ou
infeliz, com paz ou guerra, conforme a qualidade da semente
lançada no curso da existência. Eis porque se faz conveniente
selecionar as boas sementes, através da reflexão.
Semente lançada por um pensamento de ódio fará germinar a árvore da vingança, cujos frutos tendem a alimentar a
perdição.
Semente lançada por pensamento de censura amarga
fará germinar a árvore da indignação, cujos frutos ácidos induzirão à indisciplina.
Semente lançada por pensamento de ociosidade fará germinar a árvore da preguiça, onde escasseiam alimentos. Seus
frutos serão secos, como a indolência que causa a fome.
Semente lançada por pensamento de orgulho fará germinar a árvore da humilhação, que produz os frutos do ódio e
da vingança.
Mas se o pensamento for de amor, nascerá a árvore da
amizade pura e duradoura, que adoça a vida das criaturas, santificando-as.
Semente lançada por pensamento de perdão fará germinar a árvore da esperança, cujos frutos sazonados alimentam a
alma, enchendo-a de luz.
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Semente lançada por pensamento de trabalho, fará germinar a árvore da compreensão, cujos frutos despertarão a
vontade de servir, de amar ao próximo, sem esperar ser convidado e de entender a caridade como uma imposição do amor
divino.
Aprendamos a purificar os nossos pensamentos como
iniciação de um porvir promissor, porque é dando que recebemos, é servindo que seremos servidos pela graça de Deus.
Como criaturas de Deus, todos necessitamos uns dos outros,
do bem servir sem aguardar retribuição. Servir com dedicação
e simplicidade, ajudar sem humilhação nem orgulho.
Jesus nos abençoe7.
Bezerra de Menezes

7 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 03 - Dezembro de
1965/ Janeiro de 1966.
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8. O MANDAMENTO DO CRISTO

Paz e amor em Jesus.
Filhos, tende fé e empunhai na mão direita a rosa da esperança, cujo perfume vos alimentará e cuja beleza fará vibrar
as cordas celestiais de vossos corações, canteiro onde Jesus
plantou essa rosa, que é o produto das sementes de amor, colhidas com os ensinamentos do seu Evangelho.
Se a mão direita empunha a flor, a esquerda deve servir
de amparo para que o Evangelho nela apoiado, mostre aos vossos olhos o caminho a seguir. Consultando-o, de quando em
quando, sereis beneficiados e ganhareis forças para o sacrifício
e coragem para a renúncia, ao assimilar os ensinos da Sabedoria Divina, deixados no Novo Testamento, como herdeiros que
sois de seu escudo de fé e abnegação desinteressada.
Jesus é a porta do grande edifício da Espiritualidade.
Para chegarmos ao Pai, temos que passar pelo Filho, Verbo
de Deus, isto é: temos que ter amor ao próximo e renunciar
às eventualidades mundanas. Quem não passar pela porta do
aprisco não será pastor e, sim, ladrão, que quer matar. São os
falsos apóstolos e falsos profetas, que encobrem a verdade. São
lobos vorazes do templo, empenhados em desviar as ovelhas,
fingindo-se amigos. Mas aquelas que já foram tocadas em seu
coração pelas lições de Jesus, nada no mundo as seduzirá, pois
conhecem a voz do Pastor e seguem sem medo a Sua trilha,
possuídas que já estão da Verdade, portanto, em condições de
renunciar às frivolidades terrenas. São simples e não orgulhosas, humildes e não tímidas. “Com estas Eu estou no Jardim das
Oliveiras, apascentando os que ainda vacilam”.
Vejam em Lucas, cap. 9, versículos 1 a 6: “Tendo Jesus
convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos
os demônios (obsessores) e para efetuarem curas. Também os
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enviou a pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho. Nem bordão, nem alforge,
nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter duas túnicas. Na casa
em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer
que não vos receberem, ao sairdes sacudi o pó dos vossos pés
em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as
aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda
parte”.
Filhos, pedimos perdão por tantas palavras, que não levam o intuito do nos colocar como conhecedores da Verdade.
Levam, sim, o carinho de um pai que muito ama seus filhos e
deseja que iluminem seus espíritos à luz do Evangelho.
Jesus vos abençoe8.
Bezerra de Menezes

8 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 12 - Junho/Julho de
1967.
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9. A ORAÇÃO

Paz e amor em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Filhos, quantas vezes perguntais: que relação existe entre
a oração e a vida vitoriosa? ou seja: que relação há entre a oração e uma vida bem sucedida?
A oração é o aprofundamento, é a exaltação, é o alargamento da nossa fé. Oração é o reavivamento do nosso Espírito.
Oração é elevar o nosso pensamento a Deus. Oração é a busca
de mais luz e de maior entendimento. É despertar em nós mesmos uma capacidade maior para mais viver e dar. Trazer os
nossos pensamentos e sentimentos sob o amoroso controle do
Cristo. É nos tornar, a nós mesmos, canais pelos quais o amor
divino se irradie em favor dos nossos semelhantes.
Vemos na Epístola de Paulo aos Colossenses, cap. 4, v.
2, a seguinte recomendação: “Perseverai na oração, vigiando
com ações de graças”. Quem ora, sentindo verdadeiramente
a oração, passa a amar os seus semelhantes com tolerância e
respeito, pois censurar os outros é somar negação à negação.
O caminho da sabedoria é o do abandono da censura e da
condenação dos outros por qualquer realidade ou fantasia. O
caminho do crescimento é derramar uma benção sobre tudo,
passado e presente. O caminho da alegria, da paz e da luz, é
saber que vivemos em Deus e que Seu Espírito está em nós. O
caminho da felicidade é fazer um esforço contínuo, pensamento por pensamento, sentimento por sentimento, oração por
oração, de modo a dar oportunidade para brotar a semente do
amor que mora dentro de nós, e de aprendermos o caminho
apontado por Jesus.
Vigiai e orai, para assim prescrutardes a chegada do inimigo ou da inconsciência de seus atos, pela aproximação de um
delinquente. São os desertores da casa do Pai, que não querem
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voltar, ou que perderam a direção da estrada. Adormeceram
na mata, esquecendo de seus deveres, como o mau estudante
que retorna ao colégio até que aprenda direito suas lições. Assim, esses desviados terão que voltar à escola em que o Mestre
é o nosso Pai9, até que cumpram os mandamentos de amor,
regressando tantas vezes à Terra, ou a outros lugares, a fim de
aprenderem, pela doutrinação de seus Espíritos, os fulgores da
caridade e do amor ao próximo, viandantes das mesmas estradas, para a aquisição de sua personalidade espiritual.
Somos todos irmãos perante Jesus, enlaçados pela fraternidade, como baluarte na defesa e difusão do Evangelho, riqueza deixada por Jesus, que é o nosso Mestre Divino, a quem
foi entregue o Planeta Terra para a completa transformação
do mesmo e a regeneração de seus habitantes, trazidos da raça
adâmica.
Oremos para que aprendamos a amar e servir, com respeito e tolerância.
Jesus nos abençoe com paz e amor10.
Bezerra de Menezes
31-08-1962

9 Aqui nosso Patrono se serve claramente de expressão de sentido figurado, referindo-se à plena identificação de Jesus com o Pai, e não de sentido
literal, que nos remeteria à visão trinitária católica. A respeito, sugerimos
consultar o volume “Jesus não é Deus” (1995, Ed. AEFA), organizado pelo
confrade Jorge Damas Martins, trazendo exatamente uma série de artigos
de nosso Patrono a esse respeito, produzidos quando ainda estava encarnado.
10 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 04 - Fevereiro/
Março de 1966.
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10. ONDE ESTÁ A TUA FÉ?

Filhos, venho, como humilde peregrino, esmolar um
pouco da vossa confiança e, assim, apelar para todos que já
começaram a compreender o verdadeiro sentido da vida, para
que não vacilem, pois a falta de fé em Deus é que dificulta a caminhada para o Alto, tornando-nos surdos ao chamado divino
e impedindo-nos de aproveitar a oportunidade que Ele nos dá.
Lembrai-vos que a obra é meritória, só dependendo de
renúncia e muito esforço, maneira peja qual podemos evidenciar nossa confiança na Suprema Bondade, que sempre ampara
as realizações de caridade sincera e pura, capazes de ajudar a
transformar esse planeta em evolução.
Para que o homem possa realizar qualquer obra é necessário que ele tenha fé no resultado final do seu trabalho.
Nenhum lavrador plantaria se não esperasse colher. Nenhum
construtor ergueria uma casa se não contasse habitá-la. Nenhuma jornada seria iniciada se não houvesse a esperança de
ser atingido o destino colimado. Assim, igualmente, nenhum
mandamento de Deus seria obedecido se não houvesse a fé que
nos dá a certeza daquilo que desejamos. Com essa ideia diante de nós, podemos repetir as palavras do Apóstolo Paulo aos
Hebreus: “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele
existe, e que é galardoador dos que o buscam” (Hebreus, cap.
11, vv. 6).
Encontramos, também, a aplicação positiva dos princípios de fé nos vários casos de cura realizados por Jesus. “Tua fé
te salvou” - era a invariável advertência que o Mestre estendia a
todos, mesmo aos Apóstolos.
Ao perceber a falta desse princípio, Jesus fez recriminações em termos enérgicos. Disse certa vez, quando lhe per55

guntaram: “Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes
respondeu: “Por causa da vossa pouca fé; porque em verdade
vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a
este monte; passa daqui para acolá e ele há de passar e nada vos
será impossível” (Mateus, cap. 17, vv. 19 e 20). E mais uma vez
lemos: “E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles” (Mateus. cap. 13, vv. 58).
Ser espírita é ter certeza de que, no cotejo entre o bem
que semeie e o mal que espalhe, sua consciência não teme nem
a análise mais rigorosa, nem o julgamento mais perfeito, por
parte do juiz incorruptível que cada um tem dentro de si próprio.
Ser espírita é condicionar toda a beleza da vida à obra
fraterna do amor ao próximo, tendo por apostolado a missão
sublime de erguer os que caírem, amparar os desgraçados, ensinar os transviados. E, com ardorosa fé, com espírito de sacrifício e renúncia, trabalhar incessantemente, por todas as
formas possíveis, para que a humanidade modifique, na hora
presente, o triste cenário do mundo, deste mundo que se apresenta convulsionado pelas baixezas irrefreáveis, pelos ódios,
pelas ambições, pelo egoísmo, pela inveja e pela mentira, daí
resultando as angústias, as dores, os sofrimentos em que se debatem os homens, dentro das mais tormentosas paixões, que
os escravizam à baixa atmosfera da Terra, destruindo todos os
supremos ideais de evolução e aperfeiçoamento dos Espíritos.
Sede espíritas cheios de fé, conscientes de que tendes
sobre os ombros pesada cruz, a qual conduzireis até o fim da
vossa jornada pela Terra, pelo mundo em que viestes cumprir
nova jornada em busca da perfectibilidade.
Sede criaturas de fé! Sede espíritas! Cumpri vosso dever;
dever imposto à vossa consciência, à claridade do vosso Espírito. Trabalhai impulsionados pelas vibrações que hão de vos
sacudir arrebatadoramente, despertando-vos as energias que
jamais permitirão vos entregueis à inércia mas, antes e acima
de tudo, que vos conduzirão à glória e à eternidade futura. E
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que cintile sobre vós a luz irradiadora da fé, o calor do mais
fervente entusiasmo pela obra do bem, o bafejo cálido dos que
vos hão de levar ao triunfo e à vitória.
Paz e amor em Jesus11.
Bezerra de Menezes

11 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 09 - Dezembro 1966
/ Janeiro 1967.
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11. AMOR

Jesus nos abençoe.
O amor é como a árvore dadivosa cuja fronde, guarnecida por folhas verdes e de ótimo aspecto vital, convida o viajor
faminto e sem forças para prosseguir na caminhada, a comer
do seu fruto maduro e apetitoso para revigorar-se. A árvore dá
tudo de si: frutos, sombra, abrigo, proteção, sem nada reclamar
em seu favor.
O amor é uma árvore sublimada na sua missão de ternura: alimenta esperanças na caminhada para a luz que nos espera, unindo-nos num só foco de carinho, onde o Amor Eterno
nos buscará para que também possamos irradiar em derredor
de nós as puras vibrações nele concentradas.
Aprendamos, nas grandes e sublimes lições de Jesus, o
roteiro que devemos seguir para encontrar o Grande Amor que
está, latente, dentro de nós, a fim de que sejamos capazes de
irradiá-lo ao nos integrarmos no conhecimento da Verdade.
***
Regressava Jesus de Betânia, quando avistou à beira da
estrada uma figueira adornada de belas folhas, supondo estivesse ela cheia de figos. Era natural que pensasse assim, pois,
como sucede a muitas outras árvores, a figueira, quando está
revestida de folhas verdes, costuma ostentar belos e adocicados
frutos. Quando as folhas amarelecem e caem é porque a árvore
já não tem mais frutos ou, se ainda os tem, não prestam, estão
empestados, como comumente se diz. A árvore está doente.
Ora, a figueira que atraiu a atenção de Jesus mostrava vigor nas
suas folhas verdes e firmes. Parecia, portanto, ter frutos excelentes. Jesus sabia que a árvore não era culpada de tal anormalidade, mas como quase sempre aproveitava as oportunidades
para deixar valiosos ensinamentos, transformou o episódio em
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soberba lição para mostrar que a criatura inútil, egoísta, imprestável, vaidosa, vale tanto quanto a figueira bonita, vistosa, mas incapaz de dar bons frutos. Por isso, depois de olhar
a árvore alguns instantes, objetivando fixar no exemplo uma
conclusão de natureza moraI, disse:
- Nunca mais de ti nascerão frutos!
Não será difícil compreender que essa valiosa lição encerra uma advertência para que saibamos cumprir nossos deveres de fraternidade e amor para com os nossos semelhantes. Se não temos frutos para dar na hora necessária em que os
nossos irmãos necessitam de ajuda, de que servirá apresentarmos tardiamente a nossa colaboração, quando já não poderão
ser úteis? Quantas almas clamam pelos bons frutos da vida e
vêm até nós esperançosas de que as poderemos atender! Ao se
aproximarem, entretanto, ficam decepcionadas, porque, apesar
da aparência que exibimos, tal como a figueira cheia de belas
folhas verdes, nada temos para lhes dar, senão promessas, promessas, promessas – folhas, folhas, folhas, onde encontrarão
apenas a estéril louçania da nossa vaidade!
Aquele que vinha cansado e faminto, seguiu seu destino,
ávido por achar algo que lhe mitigasse a fome e lhe propiciasse
repouso. Apenas achou quem, sem préstimo, ocupava o lugar
de outro que poderia ser muito bem o servo fiel e útil nas miraculosas mãos da Natureza.
Assimilemos e exemplifiquemos o fecundo ensinamento
de Jesus, que deu ao mundo os preciosos frutos do Seu imenso
amor, espalhando pela humanidade, ternura, bondade, justiça
e paz interior, através da explanação da Verdade. Os que Nele
já colheram os frutos da remissão pelo amor, reconquistando a
vitalidade necessária à multiplicação do bem na Terra, retomaram com fé e determinação o caminho de luz que os levará ao
Pai amantíssimo.
Que o amor de Jesus desça sobre os vossos corações,
como sementes benditas, fazendo renascer em outros corações
a árvore do bem, na qual as folhas verdes indiquem com se60

gurança a existência de saborosos frutos de devotamento ao
próximo para a felicidade do mundo.
Jesus nos abençoe12.
Bezerra de Menezes
28-10-1962

12 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 13 – Agosto / Setembro de 1967.
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12. DEUS É PAI

Paz e amor em Jesus Cristo.
Filhos, todos exaltam as perfeições do Criador, menos
aqueles que, por não conhecerem a Verdade, se julgam com capacidade suficiente, pela autoridade de que se revestem como
“Donos de Deus” e, cegos pelas comodidades aparentes que a
vida profana lhes oferece, afirmam a vida única, com as penas
eternas que a rebaixam.
E a prova vos dou, tomando fatos humanos, que podem
aclarar em vosso entendimento toda a verdade, substituindo
tais princípios que ofendem a Suma Perfeição de Deus.
É de simples intuição que, não sendo única a vida corpórea do Espírito, não pode haver penas eternas, nem inferno.
Portanto, limitar-me-ei a tratar mais acentuadamente da primeira.
Explique, quem for capaz, o fato tão comum de apresentarem os homens, no desabrochar da vida, disposições opostas
em relação ao bem e ao mal, assim como em relação ao saber.
Se somos criados por Deus no momento em que temos
de entrar na vida, é incontroverso que a inclinação que manifestamos antes de exercermos a liberdade consciente, não pode
ser senão obra de quem nos tirou do nada.
Se é do Criador que recebemos as inclinações com que
nascemos, o Criador não é justo, porque dá a uns inclinações
acentuadamente boas e dá a outros inclinações acentuadamente más. E tanto menos é justo quando, criando as almas com
disposições opostas, lhes toma, no fim da vida, contas iguais,
dizendo que tiveram igual liberdade. Não há dúvida de que todos têm liberdade, mas se a de um é auxiliada pela boa inclinação nativa; a de outro é contrariada pela má inclinação nativa?
Pode-se exigir igual viagem de dois navios construídos com a
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mais perfeita igualdade. Mas e se um deles tem mares e ventos
a favor e o outro contra?
É o nosso caso, e ele protesta contra a Eterna Justiça na
criação e no julgamento das almas.
Na criação, porque repartiu desigualmente as condições
de salvação.
No julgamento, porque condena à morte eterna tanto
o que tem boa disposição nativa e fez mau uso da liberdade,
como o que fez mau uso da liberdade, tendo ruim disposição
nativa.
O dogma espírita das vidas múltiplas é que vem defender
o Criador da feia acusação que lhe faz o da vida única.
Assim, o progresso depende do maior ou menor esforço
que cada um faz, como criatura dotada de liberdade: uns Espíritos têm subido admiravelmente, enquanto outros, no mesmo
espaço de tempo, muito têm-se atrasado; e outros ainda ocupam os variadíssimos graus que se notam entre os dois extremos.
Em cada reencarnação o Espírito apresenta inclinações
para o bem ou para o mal a que já é afeiçoado, e essa inclinação
é conquista sua e não obra do Criador.
Hoje, por permissão do Pai, enobreço-me, por humilde,
relatando-vos uma vida em que fui judeu em Jericó13.
Vivia como plebeu, cobrador de dízimos, conseguindo,
com grandes haveres, fazer fortuna, e para meu desespero de
consciência, fui chefe dos publicanos. Passando Jesus por essas terras primícias, arrebanhou muitos pecadores, tendo sido
13 Esse testemunho de nosso Patrono, de sua encarnação como Zaqueu,
por escrito, é único na literatura espírita, segundo temos conhecimento. O
relato anterior, até aqui disponível, era todo oral, feita pelo Espírito Tolstói
à abençoada médium Yvone Pereira, quando da recepção do capítulo relativo à palestra desse personagem bíblico, no volume “Ressurreição e Vida,”
publicado originalmente em 1964. Vide mais a respeito em “O 13o Apóstolo
- As Reencarnações de Bezerra de Menezes”, já citado, no item 2 da Introdução. Vale destacar, ainda, que essa mensagem foi recebida entre 1962 e 1963,
antes, portanto, de vir a público a obra de D. Yvone.
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eu um deles. Achava-me sobre um sicômoro, por ser de baixa
estatura, para melhor avistá-lo; qual não foi a minha surpresa,
de vê-lo chamar-me dizendo: “Hoje me compete entrar em tua
casa para levar-te a salvação do teu opróbrio”.
Desci incontinente, desfazendo-me em desculpas pelos
meus erros; emocionada a minha consciência, disse que daria
aos pobres parte da minha fortuna, pagando em quádruplo aos
que fraudei.
Em seguida, indo Jesus à casa de Simão, encheu-se a sala,
a casa toda, e do lado de fora aglomerava-se o povo. Ao entrar
na sala o Mestre, uma linda mulher, com os cabelos em desalinho, inesperadamente, ajoelhou-se aos pés de Jesus e com suas
lágrimas regou-os, enxugou-os com seus cabelos, cingiu-lhe a
cabeça com bálsamos finíssimos trazidos em um vaso de alabastro.
Nesse momento, Jesus, apercebendo-se de todas as consciências presentes, com admiração pela maneira como recebia
a manifestação de uma mulher pública e como se hospedava
em casa de um pecador, falou a Simão da seguinte maneira:
“Aqui entrei e não me deste o ósculo da paz; esta mulher desde que aqui chegou não se cansa de me orvalhar com
lágrimas de recesso remorso por sua vida desregrada. Assim,
proponho-te a seguinte parábola:
“Eram dois criadores; um devia quinhentos denários,
e outro cinquenta. Foram perdoados de suas dívidas, porém,
qual deles deve mais agradecer esta dádiva de amor?
Respondeu-lhe prontamente Simão: Por certo, Mestre, o
que mais devia.
Julgaste bem, disse Jesus, e voltando-se para a mulher,
falou: Muito pecaste e muito amaste; teus pecados são perdoados. Vai e não peques mais, Madalena”.
E Jesus, como médico, e médium de Deus, disse: “Desci
à Terra para os enfermos da alma e do corpo”.
Pelo exposto, estas linhas, desde o início, são um resgate
da minha vida terrena, uma síntese dessa análise de penitência.
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E assim todos de boa vontade que quiserem, façam penitência
de suas fraquezas, para melhor trabalharem no espaço, na Seara do Senhor.
Que sirva de consolo e exemplo esta passsagem do Evangelho que a muitos agrada, e a outros não:
“A cada um segundo suas obras”, e como filhos do Senhor
serão todos recebidos, prometidos em seus tempos, e também:
“A quem muito se deu, muito será pedido, e a quem, parecendo
nada ter, este pouco lhe será tirado”.
“Mutatis mutandis”, aceitai a vida como se apresenta; parecendo errada, está certa, é o retrocesso a um passado, o aforismo bem diz: “Deus escreve certo por linhas tortas”.
“Dos filhos de Meu Pai nenhum se perderá, por isso não
há perdidos nem perdidas; todos serão achados para uma penitência, em expiação, na preparação para o segundo advento,
de dois mil não passarás”, disse Jesus. “Voltarei não com esta
geração, este céu e esta natureza”.
Os tempos aproximam-se para essa transformação e deslocamento do planeta. E quando houver este fenômeno não
fujais; a postos com vossas consciências alertadas e não adormecidas, preparai o voo acertado para o Alto, atendendo ao
chamado do clarim; os anjos todos com trombeta fazendo coro
à chegada de Jesus em toda a Sua majestade. Serão apartadas as
ovelhas dos cabritos, como o dia do juízo final de cada Espírito,
para reparação de um débito, e por esse julgamento serão distribuídos para vários planetas. Os esforçados seguirão com o
planeta Terra, que ascenderá, vindo para este lugar outro, porque Deus está criando sempre.
É a separação do joio e do trigo. À luz dessa doutrina do
Mestre, como caminho certo, sintam todos que o Evangelho é a
vida puríssima de Jesus, ampliando em nossos corações novos
horizontes. Abençoando a todos com paz, amor e caridade, e
em nome de Deus, pedimos: “Estudai o Evangelho”.
Bezerra de Menezes
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13. CÉU AZULADO

Paz e amor em Jesus.
Filhos, quando fatigados do cotidiano de lutas e incompreensões, volveis o olhar ao infinito azulado, e aí, como sublime repouso, podem vossos olhos contemplar a suavidade, a
quietude, a brandura acariciante da cor benfazeja que a todos
envolve a alma. Meditai sobre a paz e o amor e compreendereis que aquela beleza que vos maravilha é um sorriso de Deus,
Nosso Pai e, portanto, é também para todos nós, filhos desse
mesmo Pai de amor e de bondade, a inspiração sublime a nos
impulsionar para que façamos em nosso íntimo um céu azulado pela paz de nossas palavras e atitudes, pelo amor de nossos
gestos ao servir os que, ainda mais infelizes, sofrem na estrada
da vida, aguardando de nós a esmola de paz e amor, soerguendo-os para a caminhada.
Jesus nos abençoe.
Bezerra de Menezes
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14. QUE QUERES?

Jesus nos abençoe.
Hoje, mais do que nunca, fazem-se necessários o amparo
e as bençãos de Jesus para fortalecer o ânimo das criaturas, no
sentido de incentivar a compreensão entre elas. Somente amparados por Ele, lendo o Seu Evangelho e praticando os Seus
ensinamentos é que poderemos lutar e vencer todos os obstáculos que habitualmente encontramos na estrada da vida, pois
nem todos compreendem ainda que as dificuldades da caminhada provêm de erros do pretérito, ou mesmo do presente,
frutos da nossa imprudência ou desatenção. Quando pudermos entender a razão da vida e a sua legítima finalidade, poderemos melhormente superar os obstáculos que se nos defrontam na rota iniciada. Então, compreenderemos que eles foram
criados por nós mesmos, pois são consequência de nossos atos
e pensamentos. Dessa forma, a resignação, a humildade e a paciência nos fortalecerão a fé consciente, que é a mensageira da
alegria e da esperança.
Se nos dispusermos a caminhar unidos, com o firme propósito de não nos deixarmos vencer pelo cansaço das lutas de
nosso trabalho e dos esforços que despendemos, tão necessários para a edificação de nossa vida maior; se, simultaneamente, estudarmos e aplicarmos os ensinamentos do Mestre, que
é o nosso sublime Orientador, compreenderemos que todas
as dificuldades do caminho são experiências indispensáveis
e úteis proporcionadas pela bondade divina, como que para
verificar se estamos capacitados para avançar sozinhos e se já
merecemos a confiança do Pai Celeste. Deus nos ampara e fortalece a todos os instantes, através da prece em que revelamos
o nosso amadurecimento sincero, porque Ele vê sempre o que
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sentimos, pois nem sempre o que dizemos é a realidade do
nosso íntimo.
Quando lhe dirigimos uma súplica sincera, Deus nos
perdoa, dando-nos oportunidades que nem sempre sabemos
aproveitar. Mas quando sentimos nascer dentro de nós o Cristo de Deus - que é a Luz que nos ilumina e orienta, qual farol
amigo a indicar-nos o roteiro seguro, para, assim orientados,
não encalharmos nos recifes, que são barreiras destinadas a
desviar-nos da rota certa, tropeços por nós mesmos colocados,
mercê de atos e pensamentos indevidos - então novas perspectivas se abrem diante do nós e novas possibilidades se nos apresentam.
Muitos embaraços que sentimos no curso da vida são
resultados da imprevidência com que procedemos. Os obstáculos criados por nosso comportamento nem sempre estão
visíveis aos nossos olhos, como nem sempre são imediatos.
Quando, porém, nos inspiramos nos divinos conhecimentos
do Evangelho, novas forças nos animam à tarefa de removêlos. É a luz de Jesus que nos desperta do sonho de ilusões em
que nos situamos. É um despertar sublime, porque vale por um
renascimento, mas cuja comprovação reside na resignação do
nosso entendimento, em face dos males que nos perseguem a
todos os instantes.
Chegado o momento de despertarmos, a voz do Cristo
que nos chama dirige-nos a pergunta amiga: “Que queres?” E
complementa: “Aproveita todas as oportunidades de luta e não
esperes que um anjo materializado venha pegar-te na mão para
te conduzir até o reino do Céu, carregado de glórias e facilidades, pois o merecimento é maior se maiores forem as dificuldades vencidas. Se queres verdadeiramente colaborar na obra
divina, auxiliando a criação e o aprimoramento das criaturas,
entrega-te à luta sem desânimo. Quanto mais sérios os obstáculos, mais valioso o merecimento ao superá-los”!
Trabalhemos, portanto, com afinco e boa disposição,
para que o dêsanimo não nos torne intolerantes. Busquemos
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no Evangelho a inspiração de cada dia, pois o Mestre disse:
“Pega a tua cruz e segue-me.” Nesta indicação do Mestre para
que o seguíssemos, encontramos uma advertência, porque ele
é exemplo de quem soube vencer todas as incompreensões humanas, renunciando a todas as facilidades.
Paz e amor em Jesus14.
Bezerra de Menezes

14 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 16 - Janeiro / Março
de 1968.
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15. A VIDA É ETERNA,
O CASTIGO ETERNO NÃO É

Paz e amor em Jesus.
Filhos, o reino de Deus nos espera; no entanto, retardamos a caminhada para o feliz encontro com Ele, onde poderemos ver a Deus face a face, integrados na Sua Obra Divina
e credenciados como operários celestiais, por virtudes adquiridas; quando, presos ainda a imperfeições e vícios, que nos
levam a amar o mundo em primeiro lugar, assim como a tudo
que nele existe e, fascinados por essas ilusões, não buscamos o
reino de Deus em primeiro lugar; este que é o único objetivo de
nossas lutas e dores, e pelo qual existimos no mundo terreno
onde encarnamos a fim de atingirmos a perfeição absoluta.
Estudemos as recomendações do Cristo de Deus, a fim
de fortalecermos a nossa disposição. Que vibrem as cordas celestiais do nosso coração, para que na estrada da vida possamos
sentir o perfume das rosas da esperança ao som da melodia
sublime da caridade.
Ele, o médium de Deus, com toda a clareza nos disse:
“O reino de Deus não virá com advertência”, e também “Nem
dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali; porque o reino de Deus está dentro
de nós mesmos”. (Lucas, cap. 17, vv. 20 e 21)
Aqueles que ainda não conhecem as leis divinas, ou sejam, os ignorantes, pretendem convencer-nos de que o Reino
de Deus só é possível depois da morte; para eles sempre está
além, nunca aqui. Se alguém os interroga em forma definitiva,
encolorizam-se com quem os inquire acerca de um tema que
desconhecem.
O Cristo, que continuamente vivia no reino dos Céus,
afirmou, porém, de modo conciso, que o “Reino dos Céus” está
dentro de nós e que o homem é de origem Divina.
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No entanto há homens que vivem absorvidos pelas coisas mundanas, e que se dedicam só às coisas fugazes; que levam a tal ponto uma vida feita de instintos e impulsos, que
são incapazes de desfrutar dos poucos e breves momentos de
recordação da felicidade, e sofrem perseguindo essas alegrias e
temendo perdê-las sem guardar recordação de uma felicidade
acabada.
Mas só podem compreender-se e sentir a felicidade
aqueles que desenvolvem a atividade de todas as suas virtudes
e se aproximam, por um contínuo progresso, mais ou menos
rápido segundo a energia de cada um, no desejo constante da
perfeição.
Chega a vez de Camille Flammarion:
“Nossa morada terrestre é um lugar de trabalho,
onde vimos perder um pouco de nossa ignorância original e elevar os nossos conhecimentos. Sendo esta a lei
da vida, é preciso que neste universo, onde a atividade é a função dos seres, o homem nasça em estado de
simplicidade e ignorância. É preciso que nos mundos
pouco avançados se comece pelas obras elementares; é
preciso que em mundos mais elevados se comece com
uma soma de conhecimentos adquiridos; é preciso, enfim, que a felicidade que todos aspiramos, seja o preço
de nosso trabalho e fruto de nosso valor.
Se há muitas habitações na casa de nosso Pai,
não são elas, por certo, leitos de repouso, senão estações onde as faculdades da alma se exercitam em toda a
sua atividade e numa energia mais ou menos desenvolvida. São regiões cuja opulência cresce sempre e onde
se aprende a melhor conhecer a natureza das coisas, a
melhor compreender a Deus em Seu poder, a melhor
adorá-Lo, em Sua glória e em Seu esplendor”15. [...]
“As terras suspensas no espaço, temo-las considerado como estações do Céu e como regiões futuras
de nossa imortalidade.
15 Vide “Pluralidade dos Mundos Habitados”, Livro Quinto, Cap. II - “Inferioridade do Habitante da Terra”, Ed. Ícone.
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Está aí a Casa do Pai com muitas habitações, a
morada de nossos progenitores, que será a nossa um
dia. Toda crença, para ter o cunho da verdade, deve
assentar na conformidade com os fatos da natureza. O
espetáculo do mundo nos ensina que a imortalidade de
amanhã é a de hoje e foi a de ontem, que a eternidade
futura não é senão a eternidade presente”. [...]
“Os seres que habitam todos os mundos do espaço são homens do nosso destino e esses homens não
nos são estranhos, nós os conhecemos ou conhece-los-emos um dia. São da nossa família, pertencem à nossa
humanidade”. [...]
“A vida eterna [nós a conquistamos] não pelos
trabalhos de uma só existência, mas pelos de muitas vidas consecutivas umas às outras”. [...]
“Pluralidade de mundos, pluralidade de existências, eis dois termos que se completam e se iluminam”.16
“Repouso eterno para o homem depois da morte,
é o que pede a Igreja? Não pode ser.
A vida é uma obra graciosa, a infância um agradável acordar, a velhice um delicioso adormecer e a
morte, o prelúdio de uma nova vida, de um novo progresso.
Assim, pois, as ideias de um juízo final e de eleitos é errônea, porque todos somos filhos de Deus e o filho pródigo deve cedo ou tarde voltar à casa paterna”. 17

Barrault18 oferece-nos esta passagem:
“Se o destino de cada um de nós é realizar em si
o tipo humano perfeito, uma única vida é insuficiente.
Vemos então que são precisas muitas vidas com a diversidade das condições de meio, de modo que as aptidões,
ainda latentes, sejam provocadas a aparecer, e as que já
brilharam entrem em repouso, como pecúlio já adquirido, que mais não se pode perder.
16 Idem, Livro Quinto, Cap. III - “A Humanidade Coletiva”.
17 Esta citação Dr. Bezerra já a fizera ainda encarnado, na famosa “Carta”
dirigida a seu irmão. conforme pág. 35 da ed. FEB.
18 Emílio Barrault (1799-1869), politico francês. Idem anterior, pág. 36.
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Cada um de nós revive com seu haver e dever.
Depende de cada um ter um grande ativo ou um grande
passivo, fazer com vergonha ou com glória seu inventário, sua liquidação”.

Estes princípios são largamente desenvolvidos na obra
de Barrault intitulada “O Cristo”19:
“E vimos a recomendação do Cristo, segundo
anotações do apóstolo João no capítulo 14 vv. 1-2: “Não
se turbe o vosso coração; crêde em Deus, crêde também
em mim; na casa de Meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos
o lugar”.

Como podem observar, é cego aquele que não quer ver a
realidade que é a luz do Evangelho.
Disse Louis Gourdau:
“O que sinto profundamente é que Deus nos fez
livres. Nós nos elevamos, ou nos rebaixamos conforme
o uso que fazemos dessa liberdade, não somente na
vida presente, como em toda a série de existências que
temos que percorrer”.

O caminho que percorremos se divide em uma inumerável série de estações. Crer que a morte seja a porta do nada é
blasfemar. Crer que depois de alguns instantes, passados sobre
a Terra, recebemos uma recompensa eterna ou um eterno castigo, é desconhecer a Justiça de Deus. Jesus nos abençoe.
Bezerra de Menezes
04-12-1962
19 Interessante que, enquanto as duas citações anteriores são reprodução
das já feitas anteriormente, em sua “Carta” - Notas 15 e 16 - esta terceira é,
por assim dizer, “inédita”. A obra “O Cristo”, de Emílio Barraut, é citada na
missiva de Dr. Bezerra a seu irmão, mas a citação do trecho acima é feita
apenas nessa mensagem, revelando uma espécie de continuidade entre o
texto produzido quando encarnado e a complementação de agora.
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16 - A FÉ E A PAZ,
AMOR E ESPERANÇA

Todos nós desejamos maior paz em nossas vidas. Desejamos porque sabemos que a discórdia e a desarmonia são empecilhos prejudiciais ao nosso crescimento espiritual. Quando
vivemos diariamente em perfeita harmonia, e de acordo com
a paz de Deus, somos brandos, meigos, afetuosos, pacientes e
compreensivos. As tensões são abrandadas e amparadas para
bom equilíbrio pela fé sincera; as nossas mentes são transformadas e o nosso mundo é abençoado com a compreensão e o
entendimento que nos enche a existência com alegria, paz e
harmonia.
É bom começarmos cada dia com uma oração. Quando
assim fazemos abrimos a fonte do poder divino que nos dá o
vigor que necessitamos para sustentar-nos durante o dia inteiro. Que importa o que uma ou outra pessoa possa ser, dizer ou
fazer! Quando decidimos, em nossa própria mente e em nosso
coração, permanecer firmes e seguros de nossa fé, em que o
amor de Deus é mais poderoso do que a discórdia, adotamos
um começo certo no sentido de promover a paz em nosso ambiente. A paz vem a nós, à medida que a fé nos exercita o viver
em harmonia com aqueles que nos cercam.
Só a fé nos exercita a viver em harmonia com aqueles
que nos cercam. Só a fé nos dá a certeza de que trabalhando
com Deus, arranjamos um lugar em que a paz de Deus habita
em nós. A fim de recebermos qualquer benção de Deus, Nosso
Pai, precisamos ter fé em suas divinas promessas; “porque, sem
fé, é impossível agradar a Deus”, disse o apóstolo Paulo em sua
Epístola aos Hebreus, cap. 11, versículo 6, e ainda, completando, afirma: “porque é necessário que aquele que se aproxima de
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Deus, creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que
o buscam”.
Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou
o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqueles
que pensam que já ficaram no passado os dias em que Deus
estava disposto a curar, não podem, é claro, ter fé para a cura
divina, pois o que não tem fé não merece ser curado, porque a
fé é a certeza do que esperamos, e quem não espera, retira-se,
deixando-se conduzir pelas frívolas imaginações de sua incredulidade.
É, pois, a fé, o apoio e a segurança que fortalece os nossos
passos, a fonte onde reina o eterno amor.
Sejamos agradecidos ao Pai Celeste pela fé que Ele nos
inspira, para que reine em nossos corações a paz de Cristo
Nosso Senhor.
Jesus nos abençoe.
Bezerra de Menezes
1963
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17. HOMENAGEM

Certa vez, ao aproximar-se a data do nascimento do Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes, o orientador da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, Azamôr Serrão, animou-se do desejo de realizar uma homenagem festiva ao nobre
mentor espiritual. Foi combinado que haveria muitos doces e
bolos para distribuir com os presentes à sessão, na sede daquela Casa. Não tardou para que o Dr. Bezerra fizesse ver ao
médium a desnecessidade de uma homenagen dessa natureza,
em que se premeditava misturar os prazeres da alma com os
prazeres do estômago.
Se desejassem lembrar a data em que reencarnara (29
de Agosto de 1831, no Riacho do Sangue, Estado do Ceará),
então procurassem satisfazer apenas os anseios espirituais de
quantos comparecessem à reunião. Diante disso, os preparativos para uma festa nos moldes profanos foram imediatamente
cancelados, prevalecendo a ideia de uma sessão unicamente
espiritual, com base na Doutrina e no Evangelho.
Logo depois, o Espirito do Dr. Bezerra de Menezes deu
ao médium a luminosa mensagem que abaixo reproduzimos,
na qual se expande toda a sua ternura:
“Paz e amor em Jesus.
Filhos, as homenagens que os vossos corações cheios de
amor prestam a este humilde servo do Senhor, devem converter-se em sublime oportunidade para nos encontrarmos unidos, menos para reverenciar um Espírito que se esforça por
alcançar a suprema glória de servir a Deus, nosso Pai, do que
para cuidar da Doutrina que o Senhor nos concedeu através do
Espírito missionário de Allan Kardec. Nada ou pouco temos
feito. Apenas procuramos colaborar na obra do Senhor, pondo em pauta os ensinos anotados no Evangelho. Estudemos,
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pois, para que o divino Médico, o Cristo de Deus, não diagnostique carência evangélica em nossas atitudes. Lembremos
a recomendação do apóstolo Paulo numa de suas epístolas:
“Homem, cuida de ti e da doutrina, segundo os exemplos do
Cristo - Jesus”.20
Assim, perguntamos: “Que fizemos para merecer tantas
homenagens?” Responderemos: “Nada”. Na verdade, muito temos a fazer, pois o Cristo tudo fez por nós com o objetivo de
nos ensinar o caminho que nos levará à eterna alegria. Portanto, filhos que tanto quero, peço que tais homenagens não visem
a engrandecer este Espírito que, com muito contentamento,
serve ao Senhor, mas que se transformem em preces que iluminem a todos os Espíritos encarnados e desencarnados, envolvendo-os nas mais puras vibrações de amor. Que nasça nas
expansões de bondade de cada coração uma rosa de ternura,
para que cada coração irradie o perfume do amor e da esperança, modificando o mundo, transmudando-o num jardim de
paz e trabalho benéfico, onde Maria Santíssima, Anjo tutelar
da humanidade, nos ampare com o amor sacrossanto da Mãe
sagrada e nele possa colher as mais belas flores do sentimento,
para continuar enfeitando o Céu.
Que as bênçãos de Deus caiam sobre toda a humanidade,
são os votos deste humilde servo do Senhor21!
Bezerra de Menezes
29-08-1963

20 1a. Epístola a Timóteo, cap. 4, vv. 16.
21 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 07 - Agosto / Setembro de 1966.
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18. O EGOÍSMO DO HOMEM

Paz e amor em Jesus.
Filhos, o solo da Terra está cheio riquezas, em condições,
portanto, de proporcionar ao homem os meios necessários para
a sua manutenção, pois o Senhor abençoa o solo a fim de que
este nos sustente e ampare em nossas necessidades, dando-nos
forças físicas. Assim protegidos, ficamos mais aptos a aprender
a lição de cada dia, que a divina escola da vida nos oferece.
Todavia, a terra abençoada não prescinde dos cuidados
que lhe devemos dedicar na medida dos nossos esforços, com a
responsabilidade de prestarmos o testemunho devido para, no
fim, sermos aprovados ou reprovados, conforme guardarmos a
lição. A seara depende da semeadura. Se a gleba sofre o descuido de quem a lavra e prepara ou se o cultivador teme o serviço,
a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o
desânimo e a aflição que destroem a esperança. Até agora, nem
todos compreenderam a lição de amor que nos identifica como
verdadeiros cristãos.
Disse Jesus em seu Evangelho de amor: “Amai-vos uns
aos outros, tanto quanto eu vos amei”. No entanto, há homens
que odeiam e perseguem, como se estivessem praticando boas
ações a serviço de Deus. Dois mil anos quase são passados e
nem todos os homens foram capazes de assimilar e praticar
o divino ensino. Podemos mesmo afirmar que somente reduzido número de criaturas conduz seus passos na vida orientadas pelo Evangelho. No entanto, só unidos pelo desejo e a
boa vontade de servir, auxiliando a criação, sentiremos vibrar
a fraternidade que nos leve a entender os divinos ensinamentos de Jesus. Seria assim bem mais rápido o nosso progresso
espiritual, porque Deus nos deu a Terra para trabalhar, servir e
progredir, aprendendo.
81

É portanto, do nosso dever, procurar nela mesma todos
os recursos de evolução. Infelizmente, os homens ainda guerreiam por um pedaço da terra que Deus nos empresta para que
nela aprendamos a amar e a servir. O pior ainda é que muitos homens estão, por seu egoísmo, desejosos de se mostrarem
mais sábios e poderosos do que seus irmãos. Não usam a inteligência em benefício do solo em que habitamos e, gastando somas incalculáveis, procuram outros planetas, querendo
saber o que neles existe. Se aínda não conseguiram conhecer
o solo em que pisam e necessitam conhecer e amar, para dele
melhor se servirem, de que valerá buscar em mundos distantes
de nós outras preocupações, se ainda nem sequer conseguiram
resolver os problemas do planeta em que vivem?
Se o Criador dos seres e das coisas, que é Sábio e Justo,
nos deu a Terra como escola adequada ao aprendizado que necessitamos fazer, porque deixarmos o que está próximo de nós
para buscar o que Deus pôs longe do nosso planeta? Não é isso
egoísmo do homem? Se aqui podem os homens encontrar o
que lhes é necessário e construir os degraus evolutivos através
do aprimoramento íntimo pelas lições do Evangelho, por que
lançar-se à aventura das conquistas no Cosmos?
O nosso solo íntimo, isto é, o nosso Espirito, necessita
de cuidados para que as sementes evangélicas nele plantadas
possam florescer. Vede a rosa, que perfuma o vento que passa,
beneficiando a quantos dela se aproximam; ou que deslumbra
os olhos dos que a contemplam de longe, sem que lhe reconheçam o valor; dá sem nada pedir, mesmo àquele que lhe mutila
as pétalas. Por que não imitamos a rosa, dando o pefume dos
nossos bons pensamentos e a beleza dos nossos atos, compreendendo e servindo indistintamente aos nossos semelhantes?
Preocupemo-nos em cuidar do solo da Terra, lançando
nele a semente do Evangelho, fazendo do mundo em que vivemos um jardim florido, para que o perfume do amor nos
inspire o desejo de servir sem egoísmo, unindo-nos a todos no
firme propósito de transformar o mundo num paraíso.
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Na estrada do mal ainda existe o bem para despertar no
homem os sentimentos elevados e divinos que se encontram
adormecidos.
Entendamos o Evangelho como orientador seguro e infalível.
Jesus nos abençoe22.
Bezerra de Menezes
17-08-1962

22 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 06 - Junho / Julho
de 1966.
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III - OUTRAS MENSAGENS
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19. O EVANGELHO NO LAR

Jesus nos abençoe.
Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar,
quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades.
A seara depende da sementeira. Se sofre o descuido de
quem a lavra e prepara; se o arado jaz inerte e o cultivador
teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a aflição.
É imprescindível nos unamos todos no lançamento dos
princípíos cristãos no santuário doméstico. Trazer as claridades da Boa-Nova ao templo da familia é aprimorar todos os
valores que a experiência terrestre nos pode oferecer.
Não bastará entronizar as relíquias materiais que se reportem ao Divino Mestre, entre os adornos da edificação de
pedra e cal, onde as almas se reúnem sob os laços da consanguinidade ou da atração afetiva. É necessário plasmar o ensinamento de Jesus na própria vida, adaptando o sentimento à Sua
beleza excelsa.
Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhante luz nas igrejas vivas da família, teremos a existência transformada na direção do sumo bem.
O Céu, naturalmente, não reclama a santificação de nosso Espirito de um dia para o outro, nem exige de nós, de imediato, as atitudes espetaculares dos heróis amadurecidos no
sofrimento renovador.
O trabalho da evangelização é gradativo, paciente e perseverante. Quem recebe na inteligência a gota de luz da revelação cristã, cada dia ou cada semana, transforma-se no entendimento e na ação, de maneira imperceptível. Apaga-se nas
almas felicitadas por essa bênção o fogo das paixões e delas
desaparecem os pruridos da inquietação inútil e da maledicên87

cia que lhes situam o pensamento nos escuros resvaladouros
do tempo perdido. Enquanto isso ocorre, despertam para a
edificação espiritual com serviço por norma constante de fé e
caridade, nas devoções a que se afeiçoam, de vez que compreendem por fim, no Senhor, não apenas o Amigo Sublime que
salva e ajuda, mas também o Orientador que corrige e educa
para a felicidade real e para o bem verdadeiro.
Auxiliemos assim a plantação do cristianismo no santuário familiar, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã sublime da Terra.
Em verdade, no campo vasto do mundo, as estradas se
bifurcam, mas é no lar que começam os fios do destino e nós
sabemos que o homem, na essência, é o legislador da própria
existência. É o dispensador da paz ou da desesperação, da alegria ou da dor, a si mesmo.
Ajudar semelhante realização, estendendo-a aos círculos de nossa amizade, oferecendo-lhe o nosso concurso ativo
na obra da regenerarão dos espíritos, na época atormentada
que atravessamos, é sagrada obrigação que nos reaproximará
do Mentor Divino, que iniciou o Seu apostolado na Terra, não
somente entre os doutores de Jerusalém, mas igualmente nos
júbilos domésticos da festa de Caná, quando simbolicamente
transformou a água em vinho, na consagração da glória familiar.
Que a Providência celeste nos fortaleça para prosseguirmos na tarefa de reconstrução do lar sob os alicerces do Cristo,
nosso Mestre e Senhor, dentro da qual cumpre colaborar com
as nossas melhores forças, são os votos sinceros do irmão e servo humilde23,
Bezerra de Menezes

23 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 01 - a 29 de agosto
de 1965.
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20. A CASA DE DEUS

A casa de Deus, filhos, é o Universo inteiro, porque Deus
está em toda parte, a revelar-se para que as forças do mal não
conduzam para as trevas os que buscam a luz, para orientarlhes a caminhada pela estrada da vida, em roteiro seguro para
perfeita união com o Pai, que é o supremo amor, a suprema
alegria, tão bem representado pelo espelho sublime que sua
imagem reflete - Jesus.
O nosso Mestre amado ensina-nos em seu Evangelho de
Amor o caminho da Verdade, fazendo de nossos corações um
verdadeiro templo de Deus, pelas vibrações celestiais que deles
emanam. Esses corações, alimentados por pensamentos puros
de mentes já iluminadas para orientar as atitudes fraternas de
paz e amor a serviço do Cristo de Deus, esclarecem as ovelhas a
fim de que não se desviem do caminho verdadeiro, fazendo das
casas de oração casas de comércio. Onde as almas se reúnem
para o maravilhoso encontro com Deus, não se permite nem
um só gesto que identifique qualquer transação comercial, porque o ouro traz a ambição e a ambição pelo ouro é que perde as
almas, interrompendo a caminhada para Deus.
O Mestre Jesus nos adverte quanto a isso de forma bem
concisa, que não deixa nem uma dúvida. Mas certos orientadores religiosos é que não querem entender a Divina Mensagem
do Mestre.
Quando Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, o
povo veio alegremente para as ruas para recebê-Lo, bradando
em vozes fortes e cheias de entusiasmo: “Viva Deus nas alturas
e Jesus entre os homens!”
Jesus foi ao templo. Pelos pátios, pelos arredores e dentro
do templo, se fazia mercado de animais, cereais e tudo quanto
aquela gente possuía para vender, com o consentimento dos
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sacerdotes. Então, Jesus mandou que se retirassem dali com
suas mercadorias, pois era sacrilégio fazer da casa de orações
um covil de especulações e trapaças. O templo é lugar consagrado às súplicas das criaturas a seu Criador.
Foi para terem aquele recanto reservado, onde pudessem falar com Deus e seus anjos (ou Espiritos), que os homens
construíram seus templos. É ali que as almas se abrem, cheias
de fé, porque lá estão as vibrações puríssimas do Amor do Pai
para as suas criaturas.
Ali é a famosa escada de Jacó, por onde sobem as preces,
as súplicas, as manifestações de amor e gratidão, e por onde
descem, em catadupas de amor, as bênçãos e as respostas que
os céus enviam às almas da Terra. Profanar um templo é grande crime. Por isso, o Divino Senhor espantou daquele lugar sagrado os que o maculavam com sua cobiça e egoísmo. Naquele
acumulado de vibrações de Amor, de Prece, de Perdão, na explosão da sua fé e confiança em Deus, as criaturas achavam-se
em Jesus. Ele estava ali na manifestação da mais alcandorada
efusão de amor para com Deus; e, por isso, Ele disse: “A minha
casa é casa de oração”. Sim, ali, e “onde quer se faça oração, está
Ele”, “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali
estarei”. De qualquer forma que o homem se una com o seu
Deus, estará unido com o Cristo, porque Ele disse: “Eu e Meu
Pai somos Um”. Assim, bem claro flcou seu pensamento quando disse a João: “Não proibais que curem em meu nome, esses
não são contra mim”. E para que estejamos com Cristo, necessário se faz cumpramos Seus ensinamentos evangélicos, não
desobedecendo às Suas determinações e procurando estar com
Ele tanto quanto Ele está conosco.
Deus nos guarde e Jesus nos abençoe24.
Bezerra de Menezes

24 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 02 - Outubro de 1965.
90

21. REENCARNAÇÃO

Paz e Amor em Jesus.
A reencarnação é a nova vestimenta que o Pai Celeste
nos concede, como oportunidade do aproveitamento de que
necessitamos para evoluir, ganhando a experiência que somente poderemos adquirir nas provas pelas quais passamos.
Assim, podemos limpar as vestes que sujamos com os erros
do passado, embora muitas vezes ainda as sujemos mais com
os erros do presente. O corpo carnal é, portanto, a nova roupa
concedida pelo Pai, Sabio e Bom, Criador dos seres e das coisas. Permitiu Ele que, na Grande Oficina Universal, usemos a
roupa adequada para o trabalho que nos é confiado.
Obedecemos às leis divinas que regem os três reinos da
Natureza: Mineral, Vegetal e Animal, acatando, do mesmo
modo, as leis da Física e da Química. A veste de carne que usamos nas provas terrenas, para adquirirmos o grau de evolução
a que fizemos jus, atende ao feitio determinado pelas leis das
combinações fluídicas, as quais formam os corpos densos de
matéria. Muitas vezes, porém, vestimos roupas limpas e bem
adequadas a determinado compromisso, sem termos, entretanto, o conteúdo desejado para satisfazê-lo. Se com elas nos
apresentamos em condições capazes à realização dos compromissos que nos aguardam, não as sujamos; e quando as sujamos, logo percebemos, que apenas aparentávamos por fora, o
que ainda não éramos por dentro.
Dessa forma, o Pai nos vai dando, pacientemente, novas
roupas, até que aprendamos a usá-las com amor e sabedoria,
apurando as lições que poderão promover-nos a uma classe
superior. Há roupas de todas as cores e feitios: roupas muito
limpas por fora, mas sujas interiormente; roupas de tecidos finíssimos, que parecem de grande valor, representadas pela be91

leza física e pela riqueza da Terra, mas são roupas frágeis, que
não resistem à lama nem ao pó das estradas, por serem vestes
fracas, criadas pela ilusão, não possuindo o forro que protege e
fortalece para o serviço de Deus no mundo, sem temor da lama
ou do pó, nem receio do contato com os mais necessitados...
Assim, faz-se mister que as vestes sejam humildes, para que a
humildade nos ajude a aproveitar os ensinamentos e a adquirir
a experiência que vêm das provas.
Vamos relatar a vida de um Espírito, que bem ilustra esta
lição.
Nos meados do último século, em Roma, cidade próspera, onde a força do poder religioso e político - ou seja, de religiosos que buscavam exaltar-se, escorados pelo poder politico,
nessa época - havia uma jovem de rara beleza, que reencarnara para que, possuidora de grande riqueza e poder, ajudasse
a muitas almas aflitas, que a buscariam a fim de as abrigarem
na sua proteção. Mas o coração endurecido da jovem não se
compenetrou da missão que lhe fora atribuída ao assumir tal
compromisso, antes de reencarnar. Por isso, fugiu a todas as
oportunidades de ajudar o próximo. Quando os infelizes, aflitos, a procuravam, dizia, com altanaria e orguIho, que jamais
se deixaria prender numa gaiola, pois queria liberdade de ação.
Acrescentava mesmo: “quero ser livre, quero viver a minha
vida...”
Só pensava em festas e prazeres e, como era linda, a todos
fascinava. Gabava-se da maciez de sua pele e da perfeição de
suas formas. Certa vez, entregaram-lhe trinta crianças famintas e friorentas, vítimas de uma catástrofe que destruíra a terra
de suas famílias e as deixara na mais terrível situação. Dominadas pela extrema miséria, acicatadas pela fome, essas crianças foram entregues a alguém que delas cuidasse até levá-las
à cidade, onde a jovem citada as deveria proteger e amparar,
como se comprometera quando ainda no mundo espiritual.
Ela, no entanto, esqueceu-se do compromisso assumido, envolvida que fora pelo ambiente de luxo e prazer que a cercava.
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Tornara-se dia a dia mais egoísta e vaidosa. Desse modo, a Bela
Adormecida pelo luxo, orgulhosa de sua beleza, julgando que
com ela poderia conquistar a eterna felicidade, seguiu imprevidentemente seu caminho, usando a delicada roupa de aspecto
suntuoso - a sua formosura e elegância passou a enchê-la de
lama e pó, sem dela tirar o proveito de galgar uma classe mais
alta, pois não deu assistência às desditosas crianças, deixando-as em completo abandono. Perdeu assim a oportunidade de
valorizar-se, servindo.
Noiva de belo patrício (membro da classe dos nobres romanos), a quem enganava e subjugava, apesar do grande carinho que a sua futura sogra lhe dedicava, pois tudo fazia para
que ambos se casassem e fossem felizes, a jovem relutava, ciosa
da sua liberdade. Duma feita, estavam ambas em luxuosa sala,
diante duma lareira. A jovem tagarelava, alegre, contando as
suas faceirices, e a matrona de quando em quando lhe dirigia
conselhos, ditados pela experiência que tinha da vida. Em dado
momento o fogo estalou e algumas brases saltaram, queimando
a mão da moça, que gritou de dor. Ao ser socorrida pela futura
sogra, observou que algumas brasas haviam atingido o colo da
senhora, sem que esta se apercebesse disso. Deduziu daí, apressadamente, que a senhora não demonstrava sensibilidade por
estar atacada do mal de Hansen, a lepra, a terrível moléstia que
tanto temia, manifestando nojo e desprezo pelos que sofriam
dessa enfermidade, passando por tão dura e dolorosa prova.
Ao ter este pensamento, afastou-se depressa, abandonando a
senhora sem piedade e nunca mais quis ver o noivo, que tanto
a amava. Portanto, mais uma vez não soube aproveitar a veste
carnal que recebera de Deus e somente quando o seu Espírito
despiu essa roupa foi que ela pôde compreender que desperdiçara a grande oportunidade, não aproveitando a lição.
Depois de muitas provas, durante as quais adquiriu algum aprimoramento, seu Espírito reencarnou novamente na
Terra trazendo, de início, traços de sua antiga beleza carnal
quando vivera em Roma, mas agora em condições humildes,
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embora ainda conservasse algumas tendências do velho orgulho. Surge, então, o reverso da medalha: a mãe de seu ex-noivo dela recebia todo o carinho e dedicação, e o seu amor pelo
rapaz era algo de sublime. Era, entretanto, necessário que seu
Espírito se engrandecesse, aprendendo a lição que a Divina Sabedoria lhe ministrava, para que pudesse alcançar e aprender
as lições perdidas em outras eras. Estava-lhe ainda destinada
uma provação terrível: contraiu a moléstia que tanto temera,
perdendo completamente a beleza física. Conseguiu, porém,
curar-se, recuperando-se relativamente quanto ao físico. Todavia, mais se recuperou na iluminação de sua alma, pois, desprezada e suportando sua enorme dor, ainda nos ajudou a servir a
Deus em sua grandiosa obra de amor e caridade.
Que esta impressionante lição inspire a todos na compreensão do Evangelho de Jesus, ajudando-nos a conhecer a
Verdade que nos libertará, superando hoje com o bem o mal
que ontem fizemos.
Desça sobre todos a Paz de Jesus25.
Bezerra de Menezes

25 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 08 - Outubro / Novembro de 1966.
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22. PACIÊNCIA

Jesus nos abençoe.
Filhos, semeando com calma e aguardando com paciência, boa colheita será conseguida. “Quem espera sempre alcança”, diz velho adágio.
O pomicultor que deseja colher frutos magníficos sabe
esperar seu amadurecimento na própria árvore, para recolhê-los no momento preciso. Não ignora que da boa semente nasce o broto e deste surge a árvore. Tudo tem seu tempo. O fruto
não aparece da flor. Vem verde e a madureza completa o seu
sabor, pois este é que lhe identifica a qualidade.
É necessário que o cultivador saiba ter paciência, porque
verá amplamente retribuídos os seus desvelos com a semente lançada no seio generoso da terra. Boa semente e cuidados
constantes garantem produtos bons.
Assim é também na vida humana. Sejamos sempre pacientes, pois somente com paciência poderemos obter boas colheitas na vida de relação. O seguidor de Jesus se assemelha ao
cultivador da terra. Cada irmão deve ser para ele como uma
semente, digna de todo cuidado, de todo carinho, para que,
desenvolvendo-se, possa no futuro produzir frutos excelentes,
assegurando o êxito da colheita26.
Bezerra de Menezes

26 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 10 - Fevereiro /
Março de 1967.
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23. DENTRO DE NÓS

Do fundo do nosso ser, bem do nosso intimo, da profundeza de nossa alma, é que rebentam as forças, explodem
as energias, que constroem e alimentam a nossa felicidade, ou
nutrem e organizam as nossas angústias.
É no laboratório profundo e maravilhoso da nossa personalidade, com as suas ânsias de perfeição e com as suas fraquezas de maus prazeres, que se arquitetam, e se erguem, e
crescem e tomam corpo, e se desenvolvem, a tranquilidade de
consciência e o ranger de dentes dos martírios.
Não é de fora de nós, nem é dos outros, que vem a realidade de nossa vida; só de nós, dos nossos pensamentos e das
nossas ações, de nossas atitudes e de nossa conduta, de nossos
sentimentos e de nossas inferioridades, é que se constituem a
realidade de nosso mundo e a verdade de nosso destino.
A força de cada um está dentro de si mesmo, tanto maior,
mais poderosa e mais sublime, quanto mais livre pelo amor e
pela ânsia de fazer o bem estiver a criatura dominada, penetrando-se pela certeza imperecível de que além do mundo que
vemos, e das coisas que sentimos, e das criaturas que conhecemos, e de tudo que os olhos enxergam, que as mãos palpam e
os sentidos sentem, muito mais há; e que além da carne, além
da vida deste mundo, na escala infinita da perfeição, continuaremos a viver na verdade de nosso Espírito e na imortalidade
do nosso eu.
Que cada um se convença, meditando, cada qual na
sua crença e na sua fé, que o ódio atrai o ódio, que a ilusão
atrai a ilusão, que o mal atrai o mal, que a intolerância atrai a
crueldade; como também que só o amor, o bem querer, a boa
vontade, a tolerância, a sinceridade, o desejo do melhor, a ânsia de perfeição, o entusiasmo pela renúncia, o sacrifício pelo
próximo, são capazes de realizar a suprema magia da vida, a
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mais luminosa alegria da alma, a mais poderosa tranquilidade
da consciência, a esplêndida felicidade dos que começaram a
compreender o Mestre Solar, Caminho, Verdade e Vida: Nosso
Senhor Jesus Cristo, ensinando: “ama ao teu próximo como a
ti mesmo”.
Mas, como amar o próximo como a ti mesmo?
Será afirmando a fé? Será dizendo que crê e que professa essa ou aquela religião? Amar ao próximo será jogo de palavras? Maneira de dizer? Expressão cantada em discurso, ou
murmurada em prece? Será frequentando templos de orações,
ou jejuando, ou dando esmolas do que nos sobra, ou lamentando os que sofrem que se amará ao próximo?
Não isto só, porque é muito mais que isto. Isto são só palavras que repercutem no vácuo ou atitudes ocas que não têm
eco, porque ressoam no vazio.
Amar ao próximo é ato vivo da vida, é atitude traduzida
por atividades reais, que fazem renascer esperanças, consolar
desesperados, aliviar dores, enxugar as lágrimas, é gesto do coração que brilha na luz dos olhos na ânsia de diminuir sofrimentos, é força do espirito que dá calor à voz que fala, ritmo
ao pensamento, encanto à energia, que quer transformar pela
magia soberana do amor a desilusão em esperança, a dor em
justiça, o desespero em resignação.
Mas, sobretudo para amar ao próximo é preciso saber
amar a si mesmo, porque, de regra, quem não sabe amar a si
mesmo, muito pouco poderá amar ao próximo.
Amar a si mesmo é tudo fazer, tudo realizar, tudo construir no sentido de bem fazer a si mesmo, mas não na ordem
passageira e temporária dos prazeres fugazes dos sentidos,
mas, sim, no sentido eterno dos valores imortais da consciência, expressão pessoal do espirito imperecível.
Amar a si mesmo é aprimorar a personalidade, é perfectibilizar incansavelmente o caráter, é libertar sem desfalecimentos o seu próprio eu da escravidão do egoísmo, da vaidade,
da luxúria, das mil e uma torpezas que fazem as delícias dos
servos da carne.
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Amar a si mesmo é em cada dia sentir-se melhor, e mais
seguro, e mais forte, e mais pertinaz na conduta magnificamente reta de todos os deveres cumpridos, satisfeito, contente,
com uma festa na alma, cada vez mais luminosa em cada noite,
pelo dia ter escorrido e passado com menos erros e mais tranquilidade, com menos imperfeições e mais pureza.
Amar a si mesmo é conduzir a vida de tal modo e com tal
honestidade, que todas as vozes de aplausos ou de reprovações,
se quebrem ante a realeza da voz única que é a da própria consciência que, tranquila, tem a própria presença de Deus.
Criatura humana, forja com a compreensão de tua inteligência e com a força do teu coração as armas inquebrantáveis
da tua vitória sobre as inferioridades, vitória sobre o mal, vitória sobre as fraquezas da carne, vitória sobre os defeitos de
todos os dias, e verás - criatura humana - que delícia esquisita,
que prazer indescritível, que alegria nova rebentará dentro de
ti, enchendo-te a vida de forças e tornando-te, em consequência, um gigante de espírito.
Criatura humana, dentro de ti está o segredo poderoso
com que poderás construir a tua própria felicidade, ou plasmar
as tuas desgraças. Abre o teu coração ao amor, e que este se
estenda em todos os sentidos, que abarque todas as coisas, que
alcance todas as criaturas; amor vivo pela presença em todos
os atos, pela demonstração em todos os instantes, pelo testemunho em todas as atitudes; e sentirás então descer em tua
alma o clarão de uma alvorada que será remédio para todos os
males, consolo para todos os desesperos e compreensão para
todas as dores. E terás tranquilidade, serás um vencedor, senhor do segredo da vida eterna e Cristo-Jesus - a Luz de nossas
trevas - estará contigo27.
Bezerra de Menezes (1967)
27 Essa mensagem foi publicada pela primeira vez no site de nossa Casa
- https://www.crbbm.org - em 2017. Manteve-se inédita durante aproximadamente 50 anos! Todo site depende de muitos e muitos “pescadores de
pérolas”. Essa nos veio pelas mãos amigas de nossa irmã Mari Assad, que
recuperou “do baú” essa preciosidade. Gratidão!
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24. TRABALHANDO COM JESUS

Filhos, silenciai a vossa fala sempre que não puderdes fazer o bem, sempre que vosso eu se manifeste antes que vossa
vontade de progresso espiritual, ou abafe o benefício alheio;
deixai sempre que o vosso silêncio construa melhor por vós.
Todavia, que este silêncio seja de segundos de reflexão, pois
logo que consigais vencer a vós mesmos, voltai à carga, enfrentai os vossos erros e combatei-os, estendendo as mãos e o coração para socorrer aos que de vós necessitem.
Jesus não sentiu aversão por nós quando teve de lidar
com nossa ignorância, a nossa incompreensão e os nossos preconceitos. Mesmo diante dos leprosos, sua expressão e o seu
olhar não foram de repugnância, mas de meiguice, que se acentuava e deixava que a Ele se achegassem todos para receber,
de acordo com o merecimento de cada um, as virtudes que de
seu Espirito puríssimo continuamente partiam, a fim de curar
a matéria pútrida.
Experimentai, de hoje em diante, sorrir diante dos necessitados e assim estareis assegurando algum alivio às suas dores.
E com o vosso carinhoso amparo, se sentirão eles como que
junto ao Mestre que vos indicou o caminho. Contai a todos,
então, aonde aprendestes, e com quem, a servir com todo amor
e fazei que, através de vós, possa Jesus penetrar o coração dos
que sofrem. Vereis chuvas de bênçãos virem do Alto a vos ajudar e estareis, então, na estrada certa, pois, como nos disse o
Cristo, “Ninguém vai ao Pai senão por mim”.
Paz e amor em Jesus28.
Bezerra de Menezes
28 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 17 - Abril / Maio de
1968.
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25. PACIÊNCIA E CÓLERA

Jesus nos abençoe.
Se vos encolerizais frequentemente, não sois cristãos.
Olhai a estrada percorrida pelo Mestre e verificareis que, em
inúmeras ocasiões, a sua paciência evitou muitos dissabores a
todos os que o cercavam e vos envergonhareis de vos dizerdes
seguidores de Jesus.
Jamais o Cristo procurou ver primeiro a si mesmo, como
Filho de Deus, antes de ver o povo humilde, sofredor e necessitado de esclarecimento e amparo. Sua passagem por este planeta, em abnegado esforço, dada a excelsitude do seu Espirito, foi
exemplo de paciência, tolerância, cordura e amor. Aconselhava
indulgência, resignação e fé, como elementos do trabalho moral que fortalece a alma e a aproxima do Pai amoroso que, um
dia, a virá buscar para o mundo da Verdade. A descrença nunca
o assaltou, nunca ficou Ele em dúvida quanto à presença do Pai
a seu lado. Mesmo quando as turbas ignorantes o insultavam,
Jesus procurava sempre, na alma revoltada desses infelizes, a
razão do ódio que extravasavam sobre a Sua pessoa. O silêncio
que o Mestre guardou diante das autoridades tinha uma eloquência impressionante. Naqueles instantes dramáticos, Jesus
mostrou-se despreocupado dos elevados postos terrenos que
eles ocupavam, os quais nada valem para a situação difícil a
que o mau uso do livre-arbítrio pode levar as criaturas divorciadas da razão e do sentido. Assim, a ignorância de Pilatos
mereceu seu doce olhar de misericórdia e perdão, deplorando-lhe a covardia, mas compreendendo tratar-se de um espírito
fraco, que falhava em graves provas reformatórias.
Irmãos: Se deixais que a cólera vos domine em face dos
pequeninos nadas da vida cotidiana, é porque assimilais fluidos pesados e destruidores, que vos perturbam o Espírito e não
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raro afetam o vosso organismo. Relembrai sempre dos exemplos de Jesus. Amparai-vos sem cessar nas lições do Evangelho, a fim de poderdes cumprir os vossos deveres de espíritas
cristãos. Dessa forma, dominareis a irritação, o mau-humor, a
cólera e vos forrareis de paciência e tolerância. Distribuindo a
paz em vosso redor, conseguireis que, ao penetrardes em qualquer ambiente, todos sejam beneficiados com a vossa presença.
Se também fizerdes orações para os vossos irmãos de peregrinação terrena, quaisquer que eles sejam, mesmo os que não
compreendem o que Jesus nos pede - e Ele nos pede tão pouco!
- estareis espalhando o amor que há de tornar este mundo, um
dia, digno dos sacrifícios que Jesus por ele tem feito.
Paz e amor em Jesus29.
Bezerra de Menezes

29 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 20 - Outubro / Novembro de 1968.
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26. ROGATIVAS

Jesus nos abençoe.
Nas rogativas feitas por vós nas Casas do Senhor, vos recomendamos cuidados especiais em vossa forma de rogar, pois
lançais ao espaço pedidos que Jesus recebe e abriga, julgando
diante do Pai a procedência, a fim de beneficiar-vos o roteiro.
Amiúde, pensamentos turvos ou pouco iluminados chegam a zonas inferiores, em vez de, por elevados e puros, chegarem ao Alto, pois quase nunca sabeis pedir.
O Pai vos ouve a todos e Sua misericórdia se faz presente,
desde que haja um ser orando. Entretanto, de vossa oração e
sincera posição espiritual no momento da rogativa, depende
a direção que vossa prece tomará. Sabendo orar, forças superiores vos conduzirão a prece a zonas de auxílio e mensageiros
categorizados levarão vossos rogos aos pés do Cristo e o atendimento se fará mais facilmente.
Nas preces coletivas, acompanhai o orador, procurando
com ele chegar ao Pai e, nas preces íntimas, sabei que é nos
silêncios elevados que alcançareis melhor o socorro pois, antes
de pedirdes, já sabe o Senhor do que realmente necessitais. Se
vos for dada a palavra em reunião pública para uma oração,
sede breves e procurai preparar o ambiente, dando a cada um
todo o vosso amor, pois não será com muitas palavras que atingireis vosso objetivo mas, sim, com o que de melhor brotar de
vós.
Que a paz do Senhor esteja convosco nos momentos dúbios, orientando-vos o roteiro no caminho do bem30.
Bezerra de Menezes
30 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 21 - Dezembro de
1968 / Janeiro de 1969.
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27. RECONSTRUÇÃO

Unamo-nos todos na recuperação do tempo perdido em
reencarnações pretéritas. Unificados por um ideal sublime no
trabalho constante, de segundo em segundo, de minuto em minuto, de hora em hora, de dia em dia, desenvolvemos a atividade de todas as nossas virtudes e distanciamo-nos dos escuros
resvaladouros do Tempo. O Cristo nos chama e, quando isto
ocorre, despertamos para a edificação espiritual, com serviços
por norma constante, de fé e caridade nas devoluções afetivas,
uma vez que compreendemos no Senhor, por fim, não apenas o
Amigo Sublime, mas também o Orientador seguro, que corrige
e educa para a felicidade real, para o bem verdadeiro.
O Espiritismo ao sol do Evangelho é consolação para todos. O estudo e a mediunidade ser-nos-ão roteiro de paz e luz,
quando à serviço da caridade. Lembremo-nos das palavras de
Camille Flammarion31:
“a nossa morada terrestre é lugar de trabalho,
onde vimos perder um pouco da nossa ignorância original e elevar o nosso conhecimento”.

Que a Providência Celeste nos fortaleça, para prosseguirmos na tarefa abençoada de reconstrução sobre os alicerces do
Cristo, nosso Mestre e Senhor, dentro da qual cumpre-nos colaborar com o melhor de nossas forças32.São os votos sinceros
do irmão e humilde servo,
Bezerra de Menezes
31 Vide “Pluralidade dos Mundos Habitados”, Livro Quinto, Cap. II - “Inferioridade do Habitante da Terra”, Ed. Ícone.
32 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 22 - Fevereiro / Março
de 1969.
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28. SEMEAR E COLHER

Jesus nos abençoe.
Filhos, toda árvore boa dá bons frutos; toda árvore má
produz maus frutos. Identificando a qualidade do fruto com a
da árvore, Jesus evidenciou as qualidades morais do homem,
ao mesmo tempo em que reafirmou o preceito de que aquilo
que semear, isso mesmo ele há de colher. A semente lançada
produzirá de acordo com a sua natureza.
Após contar a “Parábola do Semeador”, o Senhor explicou a seus dlscípulos: “Sementes caíram indistintamente em
variados campos e, segundo as condições dos terrenos, não
geraram umas, brotaram outras, mas não cresceram, e outras,
ainda, germinaram e produziram frutos em diferentes escalas. A semeadura se faz, naturalmente, nas épocas propícias à
qualidade das sementes e à natureza do solo, para que possam
ser colhidos bons frutos”. Podemos, assim, à luz da Doutrina
espírita, compreender que o Mestre asseverava: “Semear e colher”, para que cada um soubesse semear bem, a fim de melhor
colher.
Capacitemo-nos - nós, os espíritas - da importância dos
ensinos evangélicos, porque, se o Evangelho é Verdade, e o é,
o Espiritismo é Luz e o que o homem semear, isso irá colher!
A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória! E o homem
está sempre semeando! Se semear na carne, colherá os frutos
da carne; se semear no Espirito, colherá os frutos do Espirito.
Entendamos, pois que o destino de cada um de nós é o de realizarmos em nós mesmos o tipo humano perfeito. O esforço é
pessoal e “a cada um segundo as suas obras”.
Podemos, consequentemente, compreender - nós espíritas – que se no mundo terreno predominam as classes sofredoras, isso se deve ao fato de ainda ser a Terra um planeta de
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expiação. Os espiritas, porém, e todos quantos se dispuseram
a praticar a caridade em serviço constante, por meio de palavras, de atos, de pensamentos, sem as vestes do orgulho, da
vaidade e do egoísmo, poderão, unificados, fazer da Terra a
morada do Bem e, pois, de espíritos bons. A humanidade será
ditosa, porque aí prevalecerão nela o Amor e o Trabalho. Então, sim, o vosso planeta terá se transformado em verdadeiro
paraíso terrestre.
Unamo-nos, portanto, nesta oportunidade, porque o homem sempre tem oportunidade de servir, ou seja, oportunidade de semear e oportunidade de colher. Reparem os irmãos
que, nas casas espíritas, podem ser valorosos os colaboradores
da seara dívina, para construírem o bem pelo amor, mediante
colaboração afetiva, que o Senhor espera de todos nós. O Espiritismo Cristão é mensagem de luz para toda a Terra!
E este humilde servo vosso, pequenino trabalhador, cuja
colaboração na seara divina a bondade do Pai permitiu, roga
que Jesus Cristo, Nosso Senhor, nos oriente na caminhada, inspirando-nos para que prossigamos de mãos dadas no trabalho
constante33.
Bezerra de Menezes

33 Mensagem recebida na reunião do Conselho Deliberativo da Casa de
Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, a 15.3.69, e publicada em O
Cristão Espírita - Ed. 24 - Junho / Agosto de 1969.
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29. PRECISAMOS ESTAR EM DEUS

Jesus nos abençoe.
Filhos, Jesus, o Mestre Amado, ensinou que é na medida
em que experimentamos ser amorosos, magnânimos e tolerantes para com todos, que chegamos a conhecer o sentido do
verdadeiro Amor.
Como desafio à nossa fé e compreensão da verdade, encontramos aqueles que estão no domínio das relações humanas. É também onde o nosso crescimento maior é atingido.
Quando superamos o amor pessoal, o amor que ama somente aqueles que nos amam, e derramamos um espirito de amor
e bênçãos sobre os que se mostram menos amáveis conosco,
sentimos um sentimento libertador de paz e poder em nosso
íntimo. É como se fosse uma fonte oculta a libertar-se dentro
de nós; é como se a luz tomasse conta de nossa alma, deslumbrando cada parte do nosso ser.
Amar é conhecer a Deus em Sua suprema glória. Amar
é sentir Deus dentro de nós, é estar em unidade com todos os
homens e com toda a vida. Foi por Amor e para que nos pudéssemos salvar, colocando-nos em harmonia com o Pai, que
Jesus disse: “Um novo mandamento vos dou: que vos ameis
uns aos outros... Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos” (João, cap. 12, vv. 34 e 35). Assim, só pediremos que
cada um reflita sobre as suas responsabilidades, assumidas de
acordo com as tarefas e obrigações contraídas, harmonizando
o Todo com o foco central, que é o Amor. A verdadeira estrada
do Amor é alcatifada de flores, recebendo os raios aurifulgentes de luz para as etapas metamorfoseadas, como sucede com a
crisálida, no casulo, transmudando-se em borboleta.
Assim também há, no campo, o agricultor, que enfeixa
todo o joio para ser queimado e separa o bom grão para ser
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empilhado nos celeiros, a fim de ser utilizado na próxima semeadura. É como todos deveis proceder nas vossas colheitas
de harmonia, semeando boas ações, bom entendimento, compreensão, tolerância, adubando a terra com boa-vontade para
preparar uma colheita proveitosa.
Só existe uma lei de harmonia, que é a do Amor ao próximo e o Amor a Deus. Tudo o mais carece de importância,
por se perder na fantasia. Embora errar seja da humanidade,
relembrai vossos estudos do Evangelho, para melhor firmardes
a diretriz a seguir, na cadência da concórdia e da paz, da paciência e da tenacidade, relembrando como se expandiu o Amor
de Maria quando crucificaram seu filho amado entre dois ladrões. Exemplificai o bom ensino, perdoando o próximo, entrelaçando com os Espíritos necessitados de progresso as rosas
de Teresinha, brancas como a sua inocência. Amai todos os
que sofrem, seja leproso ou maltrapilho, não vos esquecendo
de que, não raro, a dor procura refúgio também entre os que
são considerados felizes. Fazer o bem é saborear o néctar da
elevação espiritual que identifica os Espíritos probos e progressistas. Perdoemos os Espíritos bons que ainda são submetidos
às leis de retificação e ratificação, porque todos somos filhos do
mesmo Pai. E jamais humilhemos a quem quer que seja, nem
em pensamento.
Filhos do mesmo Pai, peregrinos ainda no caminho de
Damasco, muitos dos nossos irmãos precisam de esclarecimento e ajuda, para que alcancem a conversão e a ressurreição
espiritual, porque, segundo Jesus, “Das ovelhas de Meu Pai, nenhuma se perderá”. Eis porque o mundo precisa de compreensão, paciência e amor.
Não obstante as lutas e as recaídas, a humanidade se salvará neste Universo pela completa realização da obra regeneradora de Jesus. Muitos persistirão nas caminhadas longas pelas
estradas do erro; muitas [???] serão dadas aos que não têm dentes; muitas virgens encontrarão as trevas da desilusão. Entretanto, haverá para todos a aleluia da salvação, porque Deus é
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Pai e não deixará nenhum filho ao abandono. Deus está em todos nós, ainda que muitas vezes não estejamos Nele. Deus está
em Jesus, como Jesus está em Deus. Maria, da mesma forma,
está em Deus, assim como Deus está na Virgem que ilumina a
humanidade com a sua pureza imaculada. E toda essa plêiade
de Missionários que trabalham pelo bem da humanidade, sacrificando-se por Amor ao Amor, isto é, pelo Amor de Deus,
distribuindo caridade, distribuindo coragem, conformação e
ânimo, realiza a mais bela tarefa dos obreiros do Pai.
Este humilde servo de Deus suplica a Paz, o Amor e a
Caridade para todos e aconselha, e pede que todos se entreguem, diariamente, à leitura do Evangelho, buscando interpretá-lo em suas ações cotidianas, para que estejam todos com
Jesus, como Jesus está com todos34.
Bezerra de Menezes

34 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 25 - Setembro / Outubro de 1969.
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30. LEMBRAI-VOS DO MESTRE

Filhos, que a vossa perseverança em Cristo Jesus vos
conduza ao perdão incondicional, que traduz a maior das caridades. A aceitação do irmão em erros, tal qual se apresenta,
sem procurar antecipar-se ao Alto nos seus desígnios superiores de evolução, é a maior das caridades do cristão consciente
da missão do Mestre e de Seu Exemplo, trazendo o remédio aos
doentes e desamparados, já que os sãos e perfeitos não mais o
necessitam.
Cremos ser por muito poucos compreendida esta lição e
no serviço cristão é esquecida a simplicidade da boa vontade
para com o próximo, para que o dedo em riste não venha a
transformar o acusador no maior acusado, pois, se no plano
terreal não pode reconhecer suas faltas, é certo que no plano
espiritual terá muito mais do que se arrepender, porquanto o
que realmente importa é o estado consciencial de cada um perante o Mestre.
A caridade do silêncio, quando a palavra irá ferir, ou o
ato opressivo evitado a tempo, pode transformar uma existência, porque a paciência e a tolerância podem abrir caminho
à esperança da compreensão e da fraternidade, mesmo para
aqueles que ainda não as encontraram neste mundo. Estas
sim, são fórmulas de Jesus, que nos deixou edificante exemplo
quando, junto à samaritana, não se envergonhou de pedir água
a um ser considerado pelos judeus preconceituosos como inferior. A atitude do Mestre fez a mulher surpreender-se diante da
condescendência generosa e cheia de sabedoria. Assim, Jesus
nela despertou a esperança de nova vida, sentindo que, em vez
da humilhação, era solicitada a dar de beber aquela água que,
pelo exemplo, era água viva da fraternidade entre todas as criaturas, sem distinção de raças nem credos.
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Jesus estava sempre mostrando aos homens a tolerância
e a fraternidade como instrumentos da paz e do amor. Naquele
outro episódio, no qual as pedras que iam ferir a pecadora se
transformaram, pelas palavras de Jesus, lembrando a cada um
seus erros e pecados, numa estupenda lição de moral; levaram
as mãos que iam lançá-las com violência a devolvê-las à areia
de onde as haviam apanhado, porque ninguém se sentiu armado de razão e de coragem para ferir, consciente de que também
se sentia intimamente culpado.
Portanto, filhos, serenidade em vossos atos e palavras,
para que não destruam oportunidades fecundas de fraternizar
com os vossos irmãos em falta, exercendo a boa vontade cristã.
Que Maria Santíssima vos ilumine nos momentos de dúvida ou de irreflexão, para que o vosso amor floresça puro e
sejais incapazes de ofender e ferir o próximo35.
Bezerra de Menezes

35 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 27 - Janeiro- / Fevereiro de 1970.
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31. O LIVRO DA VIDA

Jesus nos abençoe.
Abre o livro da Vida e examina-o com cuidado. Nele encontrarás a Verdade, escrita pelo teu comportamento diário,
por tuas faltas e teus acertos. Se o souberes ler, compreenderás
a necessidade de considerar o perigo a que te expõe os erros
que cometes cotidianamente. Para isso, entretanto, deves tirar
a máscara do orgulho, despir as vestes da ilusão e retirar a capa
da vaidade, para que possas ter uma visão clara do que o mundo possui para te dar e do que tens para dar a ele, pois a vida
nada mais é, sob tal aspecto, do que uma permanente troca.
Mas, procura dar mais do que esperar que te deem, pois nada
obscurece mais o caminho do que o egoísmo e nada o iluminará tanto quanto o altruísmo, a bondade e o amor.
Do alto, da fonte do amor divino, jorram incessantemente as águas que nos permitirão lavar a alma e abrir oportunidades à própria reabilitação. Seguindo uma vida limpa, com
pensamentos fraternos e propósitos edificantes, tua alma se
iluminará e poderás transformar a tua passagem pela Terra
como uma experiência fecunda e valiosa. Assim, poderás ler
o livro da Vida e observar os erros que cometes cada dia, erros que engendram os sofrimentos que te afligem. Se tiveres a
coragem de reconhecer teus próprios erros e a decisão de combate-los com a adoção de um comportamento diferente do que
vinhas mostrando; se avaliares quantas oportunidades já perdeste por causa da tua indiferença, fruto do comodismo que
buscas na existência; se te capacitares de que é a tua teimosia
em não modificar os hábitos inconvenientes que marcam as
tuas ações, então começarás a sentir a vida menos áspera. O
mundo te parecerá menos hostil e a humanidade terá para ti
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uma expressão mais digna do teu respeito e da tua ajuda. Se
todos quisermos viver num mundo feliz, teremos de começar
o trabalho individualmente. Se cada pessoa tomar a peito só
fazer coisas boas, encontrará seguidores e contribuirá bastante
para que o mundo melhore e a humanidade se recupere e alcance a salvação.
Portanto, ergue-te sem demora, se quiseres mesmo encontrar a suprema alegria de ver tua alma iluminada fugir do
inferno de sofrimentos em que possa encontrar-se agora, embora aparente uma felicidade que não está no coração, mas
apenas na face. Essa aparência feliz é capaz de iludir aos que
ainda cultivam as riquezas da Terra e não os tesouros do céu.
No entanto, os que já sentiram despertar em seu interior
o chamamento de Jesus, o Mestre divino, acordam animados
para a caminhada, sem se preocuparem com a extensão da estrada nem com as asperezas do caminho, pois já se libertaram
de todos os empecilhos, aprendendo e seguindo as palavras do
Cristo, que disse: “Por que razão reparas o argueiro que está no
olho do teu irmão e te esqueces de tirar a trave do teu próprio
olho?” (Mateus, cap. 7 vv. 3-5) Para melhor fixar essa advertência do Mestre, lembramos a máxima que bem traduz a sublime
lição: “Olha e passa. Não te preocupes com os erros dos outros,
para que não te descuides dos teus próprios erros, e assim venhas a errar duplamente”. Lê o livro da Vida e escreve, com o
teu procedimento, nas páginas que te estão reservadas, as obras
que te assegurem um futuro cheio de paz e amor36.
Jesus nos abençoe.
Bezerra de Menezes

36 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 29 – Maio / Junho
de 1970.
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32. PAZ AOS VOSSOS CORAÇÕES

Todos quantos se decidem a servir a Jesus, na rota da caridade cristã, sabem que muito se espera de abnegação e sacrifício em toda a sua existência terrena, pois o mundo não deixará
de lhes lançar as pedras da incompreensão e da maledicência,
assim como não lhes poupará o uso da coroa de espinhos que
impuseram a Jesus ao demandar a cruz.
Não vos espanteis de que as vossas melhores intenções
serão deturpadas e desmerecido o vosso esforço e a vossa lealdade ao Mestre. Todavia, se persistirdes no trabalho, resistindo
e vencendo todos esses obstáculos humanos, sentireis o refrigério do verdadeiro e puro amor que premeia a fidelidade dos
legítimos seguidores do Cristo.
Recordai os dois escolhidos que pleiteavam, por intermédio de sua boa mãe, um lugar ao lado de Jesus, na Espiritualidade, e receberam do Senhor a pergunta sobre se já estavam
prontos a passar pelas mesmas provas que Ele passava naquele momento. Ignoravam os apóstolos as dores maiores que os
aguardavam em seus futuros testemunhos, mas tinham a íntima certeza das promessas feitas na Espiritualidade. Sereno, ao
medir-lhes a ingenuidade e ao ouvir os rogos da mãe solícita,
que para eles desejava o melhor no materno coração, Jesus acalmou o vozerio circundante e perdoou-lhes a pretensão, certo
de que todos estariam realmente juntos por seus testemunhos
de humildade, depois da necessária purificação de suas almas
escolhidas para consolidar a Sua tarefa misericordiosa junto à
humanidade.
Tenhamos humildade e fé, pois Jesus revigorará nossas
energias quando, em cada momento da jornada, surgirem as
provas imprescindíveis ao nosso aprimoramento moral, pois o
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sacrifício das provações revigora a alma, dando-lhe forças para
superar os piores obstáculos.
Com Jesus no coração, para vos orientar em atos e palavras, podereis melhor alcançar a exemplificação redentora sem
dúvidas nem hesitações, abandonando o orgulho e deixando
de lado os agradecimentos do mundo. Somente assim podereis
sentir a pureza da vossa trajetória cristã.
Que a Virgem Santíssima vos abençoe sempre e em vós
permaneçam os mais firmes e sinceros propósitos de prosseguir na prática do bem e no amor a Deus37.
Bezerra de Menezes

37
Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 31 - Setembro /
Outubro de 1970.
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33. ESPIRITISMO É JESUS EM AÇÃO

Filhos queridos, reencontrem os corações aflitos, que necessitam dos vossos para o reconforto diante das lutas do mundo. É nos momentos de dor e desespero que a fraterna mão do
Criador surge como instrumento do Alto par amparar e salvar
aquele que se encontra a meio caminho do precipício.
Descei aos charcos, se necessário e, em meio à lama, estendei os braços e socorrei com o mesmo amor do Mestre o
irmão angustiado, perdido neste mundo de tantas provações e
tantos desequilíbrios. Que os vossos lábios se abram para o esclarecimento dos que ainda não encontraram o caminho certo.
Como discípulos de Jesus, ajudai os novos servos a compreender a necessidade do esforço e do sacrifício da caminhada,
educando-os e reerguendo-os com o auxílio do Evangelho.
Assim, vós mesmos estareis recebendo também o vosso pão
espiritual, porque, não vos esqueçais, é dando que recebemos.
Não lamenteis vossas dores e vossas lutas. Quando estiverdes a ponto de ceder, pensai em tantos outros irmãos que
sofrem muito mais e defrontam lutas surpreendentemente
mais duras e difíceis. Retemperai o vosso coração com a fé e a
esperança, determinando-vos, com o pensamento em Jesus, a
comprovar a força da vossa convicção cristã.
É no calvário das lutas e decepções humanas que podem
ser construídas as ressurreições espirituais do futuro de cada
qual. É no testemunho permanente que provareis a sinceridade
e a segurança da vossa condição espírita-cristã, porque o Espiritismo é Jesus em ação. Quanto ao vosso esforço no bem, cabe
ainda uma lembrança de nossa parte: deveis ser, acima de tudo
humildes e desinteressados, pois não estais a servir a nenhum
dos que vos rodeiam, nem mesmo aos que, no mundo espiritual, vêm em vosso socorro. Estais, e estamos todos, a servi121

ço do Senhor Jesus, que se submeteu ao supremo sacrifício no
Gólgota, para exemplificar o verdadeiro amor e a verdadeira
caridade que promanam do Pai amado.
Servi cristãmente e buscai em cada irmão a sugestão da
presença do Mestre entre nós, pois sois todos uma só família
que, para evoluir, necessita de estar em harmonia e de aprender
a amar a humanidade como Ele nos amou até ao sacrifício, sem
se deixar perturbar por melindres e susceptibilidades que nada
aproveitam ao desenvolvimento moral da criatura humana.
Que a Virgem pura vos encha os corações com a fé que
incute a serenidade e a fortaleza nos instantes amargos e possais prosseguir com a visão clara e limpa nos momentos tumultuosos. Lembrai-vos: é o vosso testemunho de fidelidade
cristã-espírita que permitirá a conquista do amanhã venturoso
que o Cristo a todos prometeu no Evangelho38.
Bezerra de Menezes.

38 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 33 - Janeiro / Fevereiro de 1971.
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34. MENSAGEM AOS QUE SOFREM

A ausência do Evangelho nos corações dos que perambulam por entre as provações do mundo, conduzem irmãos
tendentes à prática do bem, mas sem profundas raízes na fé
verdadeira, a tumultos íntimos que os levam a prantos e dores
sem fim. Muitas vezes é difícil atingir as mentes desses irmãos
titubeantes, mentes que são, não raro, imediatamente envolvidas por densas trevas e desconcertante desequilíbrio, ao defrontarem o primeiro empecilho em seu caminho, porque a
ausência de fé os torna indefesos.
Se em cada lar cristão o Evangelho fosse lido e meditado
com constância, tanto quanto possível com a reunião de todos
os componentes da família, muito poderiam eles evitar, relativamente a agravos, preocupações e sofrimentos, e maior paz
permaneceria em seus corações.
É nosso objetivo incentivar esses irmãos à leitura constante da palavra do Mestre, seguida da observação de seus preceitos, pois o Evangelho é a água viva protetora que reequilibra e reajusta, que esclarece e orienta, reconforta e conduz de
retorno à realidade da existência de cada um, propiciando a
reconquista da tranquilidade pelo desenvolvimento da fé.
Não devemos esquecer, caros irmãos, que o tempo perdido não se recupera com facilidade, mas as consequências daí
decorrentes podem ser atenuadas e superadas, pois a cada instante a divina inspiração visita nossas vidas.
A trajetória do ser humano na Terra tem como principal
norma a maior e a melhor reforma moral e espiritual de cada
um, reconfortando no amor cristão aqueles que compreendem
o dever de servir e a necessidade de resgatar os débitos contraídos e representados pelas provações no curso da vida terrena.
Portanto, a cada momento, a cada dia, mesmo os que sofrem,
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estão todos plenamente em trabalho redentor, do qual Jesus
espera os melhores frutos.
Que Maria Santíssima abençoe todos os irmãos em prova e Jesus bendiga os esforços que estiverem sendo dirigidos
para o bem39.
Bezerra de Menezes

39 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 35 - Maio / Junho
de 1971.
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35. COMO CONSTRUIR A PAZ

Filhos, almejais a paz em vossa vida? Trabalhai desde
agora com Jesus. Os vossos desenganos serão vencidos e vossas
dores serão aplacadas, desde que estiverdes caminhando com
o Mestre.
Deveis decidir-vos logo. Não é à espera, de mãos e coração vazios, que deveis ficar, mas, sim, cheios de fé e esperança,
seriamente empenhados em aprender, renovando a vossa maneira de ser e de sentir, de modo a mostrardes haver compreendido bem as lições que Ele, misericordioso, veio nos trazer em
sua passagem por este mundo.
Contar-vos·ei um episódio de quando o Senhor se encontrava entre nós, na Galileia, maravilhando-nos com a Sua
presença. Perambulávamos, procurando apagar nossos erros e
maus atos no menor espaço de tempo, diante de tantos agravos acumulados outrora. Havíamos distribuído bens e moedas,
mas esqueceramos de reunir valores melhores em nosso coração.
Certa manhã, à sombra de frondosa árvore, permitíamos
que o nosso pensamento corresse à solta, quando avistamos
triste mendigo aproximar-se. Nada tínhamos no momento
para lhe dar - assim pensávamos nós - e deixamos que ele partisse sem a nossa ajuda. Mais tarde, ao ouvirmos, extasiados,
a palavra do Mestre, sentimos que elas pareciam destinadas
ao nosso coração, pois o Senhor dizia que não era somente o
socorro material que deveríamos dar mas, acima de tudo, o
socorro espiritual, com palavras de ânimo e de amparo, estendendo nossas mãos com afetividade e ao mesmo tempo mostrando um sorriso de fraternal amor.
Quando não pudermos auxiliar materialmente, busquemos dentro do nosso coração a ajuda moral. que conforta e re125

anima, porque a demonstração de solidariedade no momento
preciso pode exercer salutar efeito. Dos nossos olhos pecadores
caíram lágrimas de arrependimento, pois deixáramos escapar
mais uma oportunidade de servir, quando vimos que Jesus sorria para nós e que esse sorriso nos transmitia, com o perdão
para o nosso erro, fé, coragem e amor, estendendo generosamente Suas mãos vazias.
Que hoje os vossos corações transbordem da alegria de
servir com Jesus. Mesmo que nada tenhais de material para
dar, oferecei·vos, vós mesmos, fraternalmente, e com amor podereis transmitir o que de graça recebestes do Mestre.
Que a Virgem Santíssima envolva em bênçãos de luz os
vossos corações e Jesus vos ampare e guie na obra do bem, pois
somente distribuindo o bem se poderá construir a verdadeira
paz40!
Bezerra de Menezes

40 Mensagem publicada em O Cristão Espírita - Ed. 36 - Julho de 1971
a agosto de 1972.
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IV - ANEXO:
GALERIA DE FOTOS
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Azamôr Serrão aos 21 anos, por ocasião do seu
casamento com Innocência Gonçalvês Pereira
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Azamôr durante a primeira visita ao Brasil.
Entre 2 e 4 anos.
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O jovem Azamôr Serrão, como gerente da conceituada
loja de moda masculina, Soares & Maia.
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Entrada na loja Cadete, registrada por jornais da época,
mostrando o grande interesse dos transeuntes
da rua Gonçaves Dias pela exposição
O POEMA PORTUGAL, de autoria de Azamôr,
preparada em homenagem à visita do ilustre
Ministro de Portugal, Craveiro Lopes, em 1957.
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Outra perspectiva de Azamôr Serrão
apresentando a mesma exposição.
A iniciativa foi premiada com menção honrosa
pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
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Azamôr Serrão brindando com sua nora
Arlette o casamento com Azamôr Filho.
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Azamôr e Innocência, brindando o casamento de seu filho
Paulo Roberto com Luzia Ganem
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Azamôr Serrão e Innocência com a família
do filho mais velho, Azamôr Filho.
Da esquerda para direita, sentados: Innocência com Vera Lucia,
ao colo; Azamôr tendo ao colo André Luiz; Arlette, sua nora,
com Ana Claudia ao colo, e Azamôr Neto ao seu lado.
Em pé: Azamôr Filho.
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Azamôr Serrão, já cego, acompanhado de sua esposa Innocência.
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Azamôr Serrão, antena celeste, na antiga sede da
CRBBM, à rua 19 de fevereiro (Botafogo / RJ),
ao final de longo e intenso trabalho de receituário.
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Preleção encerrando reunião da Evangelização Infantil,
realizada aos domingos pela manhã, na antiga sede da
CRBBM, à rua 19 de fevereiro.
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Trechos do manuscrito original da mensagem “Deus é Pai”, do
caderno de Dona Armanda, em que Bezerra de Menezes lembra
sua encarnação como Zaqueu / Matias.
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PRECE
“O CAMINHO DA FELICIDADE”
Conserve o seu coração livre do ódio e a sua mente livre da ansiedade. Vive simplesmente, espera pouco e dá muito.
Encha a sua vida com amor. Espalhe a luz. Esqueça-se e pense
nos outros. Faça o que gostaria que lhe fizessem. Não fale mal
de ninguém, e critique os seus próprios atos fazendo cuidadoso
exame de suas ações diárias. Experimente isso por uma semana
e se surpreenderá. Faça cada manhã, antes de iniciar suas ações
diárias, esta oração:

amor.

“Senhor!
No silêncio desta prece
Venho pedir-Te a paz, a sabedoria, a força.
Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de

Quero ser paciente, compreensivo, manso, prudente.
Quero ver além das aparências teus filhos, meus irmãos, como
Tu mesmo os vês, e assim, Senhor, ver somente o bem em cada
um deles.
Fecha os meus ouvidos a todas as calúnias.
Guarda minha língua de todas as maldades, para que só
de bençãos se encha minh’alma.
Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que
se aproximem de mim sintam a Tua presença.
Reveste-me da Tua Beleza, Senhor, e que no decurso deste dia, eu Te revele a todos.”

De: Ali-Omar
Psicografia de Azamôr Serrão,
Fundador e Orientador-Geral da
Casa de Recuperação e Benefícios
Bezerra de Menezes
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CONHEÇA TAMBÉM OS DEMAIS VOLUMES
DA COLEÇÃO “EXAMINAI TUDO”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

COMECE DO COMEÇO, de Azamôr Serrão Filho;
“JEAN BAPTISTE ROUSTAING, APÓSTOLO DO ESPIRITISMO”, de Jorge
Damas Martins e Stenio Monteiro de Barros (1a. ed. 2005, 2a. ed. 2016);
“CONVERSAS FAMILIARES SOBRE ESPIRITISMO”, DE ÉMILIE COLLIGNON, organização de Jorge Damas Martins e Stenio Monteiro de Barros;
“A EDUCADAÇÃO MATERNAL - O CORPO E O ESPÍRITO”, DE ÉMILIE
COLLIGNON, organização de Jorge Damas Martins e Stenio Monteiro de Barros;
“A EDUCADORA EMILIE COLLIGNON, GRANDE MÉDIUM DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”, organização de Jorge Damas Martins e Stenio Monteiro
de Barros;
“EM VERDADE VOS DIGO” - ESTUDO COMPARADO DE “O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, DE KARDEC, COM “OS QUATRO
EVANGELHOS”, DE ROUSTAING, organização de Julio Damasceno;
“EXAMINAI TUDO”- ESTUDO COMPARADO DE “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, DE KARDEC, COM “OS QUATRO EVANGELHOS”, DE ROUSTAING,
organização de Julio Damasceno;
“O DOM DE DEUS” - ESTUDO COMPARADO DE “O LIVRO DOS MÉDIUNS”, DE KARDEC, COM “OS QUATRO EVANGELHOS”, DE ROUSTAING, organização de Julio Damasceno;
“AS VIRTUDES DO CÉU”, organização de Marco Aurélio Assis;
“PÃO VIVO” - ESTUDO SOBRE A QUEDA ESPIRITUAL E O CORPO FLUÍDICO DE JESUS. Coleção de artigos de Gilberto Perez Cardoso, Jorge Damas
Martins, Julio Damasceno, Maurício Neiva Crispin, Pedro Silveira Martins e
Sérgio Thiesen.
“JEAN BAPTISTE ROUSTAING, APOTRE DU SPIRITISME” - VERSÃO EM
FRANCÊS DA BIOGRAFIA DE ROUSTAING; organização de Jorge Damas
Martins e Stenio Monteiro de Barros;
DE JESUS PARA AS CRIANÇAS, DE BITTENCOURT SAMPAIO, organização de Jorge Damas Martins;
A QUEDA ESPIRITUAL SEGUNDO O ESPIRITISMO, de J.E. GUILLET, Coordenação editorial de Jorge Damas Martins;
SEARA MEDIÚNICA, de Almir Gomes de Souza(médium), pelos Espíritos da
Falange Franciscana;
PONTE EVANGÉLICA, de Jorge Damas Martins.
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