Adolfo Bezerra de Menezes
A Palestra teve início referindo-se a Zaqueu, a reencarnação mais antiga e conhecida de Bezerra
de Menezes. Zaqueu era um Publicano, ou seja, um coletor de impostos e era detestado tanto pelos
judeus quanto pelos romanos.
Zaqueu ansiava encontrar Jesus, até que um dia o Mestre passou por Jericó, cidade onde ele
morava e o hospedou em sua casa.
A partir desse momento, Zaqueu reparte seus bens com os seus familiares e o restante doa aos
necessitados. Passa a seguir Jesus, adotando o nome de Matias.
Matias cria a Casa De Benefícios para abrigar os desvalidos, doentes, perturbados e
abandonados do mundo. Durante as suas sucessivas reencarnações, fundou sete Casas de Benefícios.
Com exceção da última, todas foram destruídas pelos inimigos da Luz.
Para converter seu filho Taciano, reencarna-se duas vezes: uma como Quinto Varro (Irmão
Corvino) e a seguir como Quinto Celso, personagens estes narrados no Livro “AVE CRISTO”, de
Emmanuel, pela psicografia bendita de Francisco Cândido Xavier.
Posteriormente, volta à Terra como Irmão Parmênio, onde, como nas suas outras vidas, mais
uma vez é martirizado.
Finalmente, reencarna-se no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes, com o objetivo de
concretizar a fixação da Doutrina Espírita em terras verde-amarelas e à união de todos os espíritas,
através do Pacto Áureo, em 1949.
Em 1950, no cinquentenário de seu desencarne como Adolfo Bezerra de Menezes, é convidado
pela Mãe Santíssima a seguir para outras esferas do Universo, compatível com a sua evolução
espiritual, mas ele declina e pede à Maria para permanecer no Brasil, auxiliando, em Espírito, aos
sofredores e angustiados.
Maria concede, então, mais 50 anos a ele, autorizando-o a ficar no Planeta Terra até o ano
2000. No entanto, como podemos constatar por suas mensagens, ainda hoje ele está entre nós.
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O 13º apóstolo - As reencarnações de Bezerra de Menezes
O 13º apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes é um trabalho de pesquisa e dedicação intensa do
autor Jorge Damas sobre as vidas do apóstolo do Espiritismo. Retrata as reencarnações do Médico dos Pobres
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O livro também aborda sua vida como Adolfo Bezerra de Menezes um dos mais importantes vultos do
Espiritismo no Brasil, destaca sua dedicação à medicina, ao trabalho como militante espírita e à tarefa junto à
evangelização na Pátria do Evangelho. O 13º apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes esclarece os
princípios básicos da Doutrina Espírita, com foco na reencarnação, evolução, moral evangélica, lei de causa e
efeito, mediunidade e desobsessão, dentre outros assuntos.
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