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— Minha filha, é você, Celina?! — Sim,
sou eu, meu amigo. A Mãe de Jesus
pediu-me que lhe dissesse que você já
se encontra na Vida Maior, havendo
atravessado a porta da imortalidade.
Agora, Bezerra, desperte feliz.

A

dolfo Bezerra de Menezes
Cavalcanti, o Médico dos
Pobres, nascido na antiga
freguesia de Riacho do Sangue,
hoje Solonópole, no Ceará, aos 29 dias do
mês de Agosto de 1831, e desencarnado
no Rio de Janeiro, a 11 de abril de 1900.

Conteúdo
Dr. Bezerra de Menezes
Eventos: Cosme Massi /
Wagner da Paixao
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D

iálogo entre Divaldo Franco e
Bezerra de Menezes: - Um dia,
perguntei ao Dr. Bezerra de
Menezes, qual foi a sua maior felicidade
quando chegou ao plano espiritual. Ele
respondeu-me: A minha maior felicidade, meu
filho, foi quando Celina, a mensageira de
Maria Santíssima, se aproximou do leito em
que eu ainda estava dormindo, e, tocandome, falou, suavemente: Bezerra, acorde,
Bezerra! Abri os olhos e vi-a, bela e radiosa

Chegaram os meus familiares, os
companheiros queridos das hostes
espíritas que me vinham saudar. Mas, eu
ouvia um murmúrio, que me parecia vir
de fora. Então, Celina, me disse:—Venha
ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me
do leito, amparou-me até uma sacada, e
eu vi, meu filho, uma multidão que me
acenava, com ternura e lágrimas nos
olhos.— Quem são, Celina?
—
perguntei-lhe — não conheço a ninguém.
Quem são? — São aqueles a quem
você consolou, sem nunca perguntarlhes o nome. São aqueles Espíritos
atormentados, que chegaram às sessões
mediúnicas e a sua palavra caiu sobre
eles como um bálsamo numa ferida em
chaga viva; são os esquecidos da terra,
os destroçados do mundo, a quem você
estimulou e guiou. São eles, que o vêm
saudar no pórtico da eternidade…E o
Dr. Bezerra concluiu: — A felicidade sem
lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas
que enxugamos, das palavras que
semeamos
no
caminho,
para
atapetar a senda que um dia
percorreremos.
*Extraído do Livro “O Semeador de Estrelas” de
Suely Caldas Schubert
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anet Duncan comemorou no dia 6 de Agosto
seu 88º aniversário, Parabéns Janet.

O Fraternity Spiritist Society, presta uma
singela homenagem a nossa querida Janet
Duncan, pioneira na divulgação do Espiritismo no
Reino Unido. É assim que Janet Duncan, Inglesa por
nascimento, mas Brasileira de coração, como ela
mesma se define, sempre fala emocionada sobre a
importância do Espiritismo na sua vida, “A coisa mais
importante, e a razão de tudo. Eu vivo, eu penso
Espiritismo... O único motivo para eu continuar a
minha encarnação com alegria, com força, com ânimo
são
estes
abençoados
ensinamentos
de
Jesus.” Janet nasceu em um bairro próximo do
Jardim Botânico Kew Gardens, em Londres, mas
durante 30 anos viveu no Brasil. Janet conta que no
fim da Segunda Guerra Mundial, ela se casou com um
Polonês e o governo Inglês mandou que todos
os Poloneses se retirassem do país depois da guerra.
Eles não podiam mais ficar aqui. Seu marido tinha um
amigo, também Polonês, que tinha parentes em São
Paulo - Brasil. Ele foi para lá e ficou insistindo para
que eles fôssem também. Havia uma outra possibilidade de ir para os Estados Unidos, onde teríam
garantido um contrato de trabalho. Mas enquanto
estávam começando a arrumar a documentação para
ir para os Estados Unidos, chegou mais uma carta do
amigo que estava no Brasil, insistindo de novo. Seu
marido não sabia o que fazer. Então ele passou a
carta para ela e disse: Olhe, você decide. Ela
segurou a carta nas mãos, levou o pensamentos para
o alto, fechou os olhos e esperou a resposta: Tínham
que ir para o Brasil.” Após retornar a Londres em
Janeiro de 1981, era óbvio para ela que precisaria
iniciar, em pouco tempo, um grupo de estudos, pois
não havia nenhum Centro Espírita na Grã-Bretanha.
Entretanto, isso não ocorreu até 1983, em razão de
uma série de circunstâncias pessoais. Janet costuma
dizer que o Movimento Espírita na Inglaterra começou
na sala da casa dela com seis Ingleses, no começo
dos anos 80…”
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Iris Sinoti - Terapeuta Junquiano

atual momento da experiência humana é,
sem dúvida, marcado
pelo medo,
nervosismo, preocupação e ansiedade. Por todo lado que nos
dirigimos encontramos pessoas temerosas de que algo terrível
possa acontecer. Vive-se um verdadeiro malabarismo para
manter-se ao menos confortável na própria vida.
Os momentos de alegria se transformaram em excessos de
toda ordem, e a gratidão é apenas demonstrada nas efêmeras
satisfações do ego; a escassez ronda e ameaça a existência
humana. A atual realidade mundial aponta cada vez mais para
o risco da escassez de alimentos, pois enquanto a população
humana cresce aproximadamente 83 milhões por ano, os
recursos agrícolas não são aproveitados em todo o seu
potencial, ou seja, a escassez de alimentos é de fato uma
realidade que pode nos alcançar em pouco menos de 50 anos.
Mas, será que é realmente isso que nos preocupa?
“Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o
amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal
que cada dia traz em si mesmo.” 1
Parece que a recomendação de Jesus não tem tido muito
lugar na prática da vida moderna, na qual a ansiedade
campeia e garante estada na vida do homem e da mulher que,
por vezes, acreditam ter o controle da vida em suas mãos. E
com todo o “poder” de quem muito pouco de si conhece,
atropela-se e atropelam-se na vida.
“Portanto, vos afirmo: não andeis preocupados com a vossa
própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas?” 2

dor, norte-americano Nicholas Carr, olhamos por cima e
tiramos conclusões sem aprofundamento. Mas, por que
somos tão vulneráveis a tudo isso? A resposta também se
encontra no Evangelho: “Qual de vós, por mais que se
preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua
vida?” 3
Quando mergulhamos fundo e dedicamos tempo à nossa
jornada sabemos que sentimentos como a alegria e gratidão
precisam fazer parte do nosso dia-a-dia. Eles são como a luz
que nos guiará na escuridão do nosso ser. É verdade! Temos
medo do escuro, e é justamente por termos esse medo que
abrimos mão de sentirmos os melhores momentos da vida,
de agradecer cada acontecimento, por mais simples que ele
seja.
Nesse momento tão torpe da experiência humana não
podemos atrasar nossa caminhada, e mais que nunca a
gratidão tem papel importante em nossas vidas, pois essa
“filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de
alegria todo aquele que a cultiva”, como afirma a Mentora
Joanna de Ângelis.4

Por quantas vezes já deixamos de viver um momento de
alegria ou mesmo de felicidade por temermos que logo depois
algo terrível pudesse acontecer? Quantos dos nossos dias
deixaram de ser aproveitados porque estávamos imaginando
que algo horrível aconteceria e que perderíamos tudo o que
acreditamos ter? Sem contar com a economia de sentimentos
nobres e de demonstrações de afeto, tudo por medo de perder,
só não se sabe o quê. Pode até parecer loucura, mas é
exatamente assim que uma boa parte de nós está vivendo a
vida.

Precisamos compreender que a luz só pode ser definida pela
experiência vivida no escuro do nosso ser, e sem um
trabalho com a sombra seremos aqueles que passamos
ansiosamente pela vida deixando apenas um leve rastro por
medo de sujarmos os nossos pés.

Por que fazemos isso? Nos permitimos ficar vulneráveis às
interferências do mundo externo, com todas as suas
informações e exigências, somos bombardeados a cada
segundo com tudo o que acontece no mundo e o próprio
cérebro com toda a sua engenhosa capacidade não consegue
a companhar, sofrendo exaustão. Estamos nos transformando
na “Geração Superficial”, como afirma o jornalista e pesquisa-
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uando criança, conta o escritor Ardis Whitman,
vivia numa aldeia da Nova Escócia, no Canadá.
Certa feita uma senhora, mãe de família, morreu. O marido,
alcoólatra irresponsável, cuidava pessimamente dos filhos.
Passavam até fome!
Compadecida daquela situação, piedosa mulher resolveu
ajudar. Com autorização paterna, recolheu o filho mais débil
e doente.
Era uma viúva pobre e inculta, mistura precária para
a heroica empreitada de salvá-lo. Não obstante, possuía o
mais importante – amor e energia! Em pouco tempo o
menino literalmente desabrochou, sustentado por seu zelo e
carinho, mas algo o perturbava. Estranho e tímido, as
crianças zombavam dele! Um dia ela encontrou a garotada
brincando, enquanto o filho, discriminado, choramingava
num canto. Disse-lhe que fosse para casa. Depois falou com
as crianças:
– Neste exato momento está sendo decidido se meu
menino será alguém ou não. Estou fazendo tudo por ele,
porém cada vez que consigo empurrá-lo um bocadinho para
frente, vocês o mandam de volta! Não querem que ele
viva?! Que cresça, que seja forte e feliz?!
A criançada a olhava, aturdida. Jamais alguém lhes falara
assim! Um dos garotos perguntou-lhe o que queria que
fizessem.
– Conversem com ele! Brinquem! Não o deixem de lado!
Comenta Whitman que nunca esqueceu o episódio. Foi seu
primeiro contato com algo espantoso: todos possuímos o
poder de edificar ou destruir as pessoas de nossa convivência. Influenciamo-nos uns aos outros como o sol e a geada
sobre um campo verde. Há pessoas com o talento infeliz de
sugerir uma existência sem finalidade nem esperança. São
severas e frias. Matam o sonho, paralisam a esperança e
mutilam a alegria.
O marido que zomba dos esforços da mulher para
aprender a cozinhar: – Está horrível! Você não vai aprender
nunca! Desista!
A mulher que critica acremente o marido desempregado: –
Você não tem jeito! É um fracassado congênito. Não presta
para nada!
O professor mordaz diante do aluno: – Sua redação está
horrível. Falta conteúdo. Há erros primários, letra de
debilóide.
Esses agentes do pessimismo e da má vontade
projetam horizontes sombrios. Diante deles sentimo-nos
incompetentes para enfrentar a vida, menores e menos
capazes do que julgávamos.
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Mas há também pessoas maravilhosas e
inesquecíveis que doam vida. Com elas crescemos e
nos renovamos. Transmitem poderosa energia. O
teatrólogo Edward Sheldon, figura lendária nos
palcos de Nova York, era assim. Tinha o dom de
doar vida! Aos trinta anos foi atacado por uma artrite
progressiva que o paralisou por completo e acabou
por torná-lo cego.
Normalmente, um doente em tão desoladora
situação ficaria entregue a uma existência vegetativa, ansiando pela morte. Mas em Sheldon havia
muito amor à vida! Tanto amor que transformou sua
provação em glorioso ensejo para transmitir preciosa
lição: É possível enfrentar com serenidade a
adversidade, por mais terrível pareça.
Atraídos por aquele espírito indômito,
disposto a viver embora, aparentemente, só lhe
restasse morrer, muitos o visitavam, em
peregrinação constante. Sheldon a todos escutava
com absoluta atenção, interessado, animador.
Censurava, quando necessário. Sofria com
as tristezas dos visitantes, alegrava-se com suas
menores alegrias… Sobretudo, exigia deles o melhor
de que eram capazes, ensinando-os a amar a vida e
a viver intensamente, fazendo o melhor. Alguém
disse a seu respeito: – Saíamos revigorados e
estimulados do quarto de Sheldon, com cem novos
caminhos abertos ao espírito e a tranquila certeza de
que dispúnhamos de tempo infinito que chegava
para percorrer a todos.
Pessoas assim livram-nos do ceticismo, do
enfado, do desinteresse. Derrubam a apatia que
toma conta de nós com o passar do tempo. São
abençoadas doadoras de vida, aquela vida
abundante a que se referia Jesus, característica do
verdadeiro cristão.
Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br

Reuniões de Estudos - Todos Domingos das:
16.30 - 18:30hrs - Estudos: livro dos Espíritos, Evangelho
Segundo Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada,
Atendimento Fraterno e Venda de Livros Espíritas.
16:30 - 18:30hrs - Educação da Infância, Juventude & Familia
19:00 - 19:30hrs - Estudo do Livro dos Médiuns

