CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

BEZERRA DE MENEZES
Natural da província do Ceará, nasceu em Riacho do Sangue,
em 29 de agosto de 1831. Veio para o Rio de Janeiro, em 1851,
com vinte anos de idade, após desastre financeiro sofrido por
seu pai, tendo o bolso vazio, mas ardente em desejo de se
formar em medicina. Não dispondo de recursos, ministrava aulas
a outros jovens, para custear os estudos, enquanto reconhecia o
inconveniente de se instalar em qualquer das chamadas
"repúblicas de estudantes", onde se vivia mais barato, mas onde
ocorriam situações incompatíveis com a sua têmpera moral,
isenta de comportamentos irrefletidos ou de atitudes menos
dignas.
Concluído o curso de medicina, em 1856, dedicou-se às atividades cirúrgicas no Hospital da Santa
Casa da Misericórdia, para onde entrou, como interno, em 1852. Logrou a estima e a consideração
do sábio professor de clínica cirúrgica, o conselheiro Dr. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho.
Tendo o governo imperial reformado o Corpo de Saúde do Exército, o professor Feliciano de
Carvalho foi nomeado cirurgião-mor e levou Bezerra de Menezes para integrar o quadro de
médicos-operadores do Exército brasileiro, com honras militares, no posto de cirurgião-tenente.
Alcançou renome pelo êxito de suas intervenções e isso lhe valeu o ingresso como membro titular
da Academia Imperial de Medicina, empossado na sessão de 01 de junho de 1857, após defender
tese: "Algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento". Tornou-se,
por três anos, redator dos anais daquela sociedade. Afastou-se da política. Recebe do amigo,
professor Joaquim Carlos Travassos, primeiro tradutor de O Livro dos Espíritos, um exemplar da
obra, que despertou grande interesse confessando: "Não encontrei nada que fosse estranho para o
meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim!..." intensificava suas tarefas como médico
humanista, efetivando notável trabalho de socorro a enfermos indigentes, a pessoas que não tinham
recursos para se tratar. Também merece citação o conceito da profissão de médico, contida no livro
Lindos Casos de Bezerra de Menezes (Ramiro Gama): "O médico verdadeiro é isto: não tem o
direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto... O que não acode
por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado ou por ser alta a noite, mau o caminho
e o tempo, ficar perto ou longe do morro; o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que
pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro - esse não é médico, é
negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura." Por
tudo isso, Bezerra de Menezes se tornou conhecido como "Médico dos Pobres". Em 16 de agosto
de 1886 declara, publicamente, a sua adesão ao Espiritismo e se filia à Federação Espírita
Brasileira. Em 1895, eclodiu séria crise na Federação Espírita Brasileira, entre "os científicos" e os
"místicos" , tendo sido Bezerra de Menezes convocado para o trabalho missionário de
harmonização, dispondo de ampla liberdade para introduzir profunda reformulação no Espiritismo
brasileiro, de modo a enquadrá-lo como o verdadeiro Consolador. Bezerra de Menezes encerrou
suas atividades terrestres em 11 de abril de 1900 .
(Mais informações em nosso site: www.irthomas.com.br)
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Ano 14 – AGOSTO / 2012 - nº 160

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 163 a 165 - Perturbação espiritual
18h30m- Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo:
Cap. XIII – 19 e 20:
19h - Aplicação de passes e Irradiação
– Benefícios pagos com a ingratidão
19h45m - Cabine/Psicofonia/Doutrinação
– Beneficência exclusiva

11

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m - Educação Mediúnica:
Teoria - 19h45m às 20h30m; Prática -20h30m às 21h; Comentários - 21h às 21h30m

18

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: “trechos da novela Amor Eterno Amor”
19h10m - Aplicação de Passes e Irradiação
20h às 21h- GE - 11ª reunião (reunião privativa)

25

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Conhecimento de si mesmo”
Palestrante: Adamastor Pinheiro (Centro Espírita Luz e Caridade - Magé)
19h - Aplicação de passes e Irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)

26

16h - SESSÃO PIPOCA: “Compramos um Zoológico” - baseado em uma história real “mostra”
como a família de Mee comprou o falido Dartmoor Zoological Park, na Inglaterra, e o transformou em
uma grande atração turística. A história dos Mee foi contada, anteriormente, em quatro episódios, no
documentário Ben‟s Zoo, do canal BBC2. É um exemplo de fé e determinação!

Reunião de Estudo
nas quartas feiras às 19h.

“Para amar o próximo não é necessário que lhe seja um
familiar e é aí que está a beleza do sentimento!” (CIT)

O filme é baseado no best-seller espírita „E a Vida
Continua...”, de 1968 pelo espírito André Luiz, psicografado
por Chico Xavier. Trata-se do 13º e último livro da série “A
Vida no Mundo Espiritual”.
Lançamento nacional em 14 de setembro
SINOPSE
Quando o carro da bela e jovem Evelina (Amanda Costa) quebra na estrada, ela não faz ideia de como
seus caminhos serão profundamente alterados para sempre. Socorrida pelo gentil Ernesto (Luiz
Baccelli), Evelina logo fica sabendo que tanto ele como ela estão indo exatamente para o mesmo hotel.
Coincidência? Talvez, mas Ernesto não acredita em coincidências. Imediatamente eles desenvolvem
uma amizade tão sólida que persistirá quando ambos passam para o outro plano. Será ali, do outro
lado da vida, que Evelina e Ernesto enfrentarão enormes dificuldades e desafios, onde não faltarão
surpresas e surpreendentes revelações.

“Os professores devem ser elevados em suas vidas, de modo
que iluminem aos fiéis com sua pregação, ilustrem aos
estudantes com seus ensinamentos, e defendam a Fé mediante
suas disputas contra o erro”.
(Tomás de Aquino, “Contra Retraentes”)
REGENERAÇÃO DE GAYA
(Psicografia recebida na Casa do Irmão Thomás em 12/02/11)
Apesar dos maus tratos que sofre, o planeta ainda faz noite e reluz na luz do dia.
Vez em quando chora copiosamente pelas dores que sente no sacrifício. E, quando suas lágrimas
rolam, descem por suas elevações, levando e lavando multidões! E eles, que do pó vieram, ao pó
retornam fechados e enlameados, gritam por socorro, mas Gaya não os desenterra . . .
Leva sem lavar, suas almas que, do desterro se prontificam a sair.
E Gaya, com profunda dor os exorta a não mais dela se aproveitarem sem misericórdia.
E Gaya cospe fogo e lava os cabelos rochosos com suor e sangue.
Despreza os que a desprezaram e ridiculariza os que a desnudaram.
Se o ouro lhes importa, então que cheguem às entranhas de Gaya e o busquem, porque ficar em
sua superfície desfrutando de sua beleza será para poucos.
E Gaya vai chorar, sacudir, cuspir fogo e espernear até que seja finalmente respeitada.

Divaldo Franco e Raul Teixeira apresentam sua segunda parceria editorial. São
respostas e reflexões pautadas na experiência mediúnica e doutrinária colhida ao
longo dos anos, na intensa tarefa de divulgação doutrinária a que se dedicam
esses dois renomados médiuns e palestrantes. É um livro de perguntas extraídas
do Evangelho e das Epístolas, o qual é de grande oportunidade nos dias que
vivemos. Embora os companheiros Divaldo e Raul, aos quais foram dirigidas,
hajam contribuído com as suas experiências e conhecimentos para respondê-las
com clareza e proficiência, também os Espíritos Joanna de Ângelis e Camilo se
envolveram no trabalho, intercambiando idéias, reflexionando nos textos,
inspirando alguns pensamentos oportunos, hauridos na Doutrina Espírita.
O CÉU E O INFERNO
1ª Edição: 01 de agosto de 1865
Quarta das cinco obras básicas que compõem a Codificação do
Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz
da Doutrina Espírita. Objetiva demonstrar a imortalidade do Espírito
e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual, como
conseqüência de seus próprios atos. Divide-se a obra em duas
partes: 1ª - exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida
após a morte; mostra fatos como a morte de crianças, seres
nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de
problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação
explicam satisfatoriamente. 2ª - resultante de um trabalho prático,
reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após a
desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de
espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, sofredores,
suicidas e em expiação terrestre.

