Queridos irmãos, nosso reconhecimento à
(Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831 — Rio
conhecido apenas como Bezerra de Menezes, foi
político, filantropo e expoente da Doutrina Espírita.
Pobres.

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti
de Janeiro, 11 de abril de 1900), mais
um médico, militar, escritor, jornalista,
Conhecido também como O Médico dos

Hoje, data da desencarnação deste irmão, amigo e querido mentor espiritual de nossa
Instituição, o nosso Muito Obrigado Adolfo Bezerra de Menezes.
"Contribuí, pois, filhas e filhos da alma, com a vossa ternura, burilando as imperfeições
do período primário da evolução e, transformando-as em sentimentos de entrega em nome da
caridade fraternal que, em breve, se expandirá pela Terra toda, sem que haja a diferença dos
superdesenvolvidos e dos miseráveis, quando então o lobo feroz estará na mesma fonte
sorvendo a água ao lado do cordeiro pacífico.
Nesses dias que se aproximam, e de que fazeis parte, exultai com os corações voltados
para Jesus e cantai hosanas.
Tendes o nome escrito no livro do reino dos Céus e esforçai-vos para que seja mantido
diante da misericórdia inefável daquele que é o caminho para a verdade, que é o caminho para
a vida: nosso Senhor Jesus Cristo!
Os Espíritos-espíritas trabalhadores da Casa de Ismael, mantenedora do lema Deus,
Cristo e Caridade, aqui conosco, solicitam-nos para que lhes sejamos a voz pedindo:
avante, anônimos seareiros da verdade, e amai até as últimas forças da vossa jornada no
planeta abençoado!
Muita paz, filhas e filhos, são os votos do servidor e amigo de sempre,

Bezerra." - (Mensagem psicofônica ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes ao médium
Divaldo Pereira Franco no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo
Nacional, realizada em Brasília, entre os dias 6 e 8 de novembro de 2015.)
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"Fora da Caridade Não Há Salvação"

