
                 Luz do Evangelho - Jesus é nosso guia 
 
 
                        Com Jesus, já não és tão pobre. As tuas mãos estão cheias de flores.... 

 

          MENSAGEM SINGELA 
  

Inicialmente, quero rogar ao Pai Amantíssimo que 

abençoe a todos os meus amados filhos e filhas, nesta 

reunião, aguardada por todos, com muito amor e esperança 

em seus corações. 

Para vós, indistintamente, dentro do merecimento e 
proposta de cada um, a estrada que vos é dada a seguir, na 

jornada redentora pela Terra, tem as suas próprias 

características. 

Muitos são bafejados pela sorte aparente, pelo sucesso 

fácil em todos os empreendimentos que fazem, pela riqueza 
e pelo conforto. Na realidade, dependendo do uso que vierem 

a fazer dos recursos que o Pai coloca em suas mãos, por 

empréstimo, estarão acumulando uma responsabilidade muito 

grande perante a sua própria consciência espiritual. 

Prevalecendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade exacerbados 

em seus corações, sem que neles pulsem as virtudes do amor 
e caridade, estarão acumulando débitos imensos para serem 

resgatados em vidas futuras.  

Já outros, meus filhos e minhas filhas, têm as maiores 

dificuldades materiais para dar os seus passos aqui na Terra. 

Encontram, por sua vez, uma estrada coberta de entraves. 
Muitos calhaus e espinhos agudos, difíceis e dolorosos de 

serem enfrentados e ultrapassados. São as provas de 

expiações que assumiram, de livre vontade, no compromisso 



de retorno à escola da vida terrena. Também, neste caso, 

haverá de ser feito um uso criterioso dos escassos recursos 

que lhes são dados a usufruir, nunca tão escassos que não 

permitam sejam repartidos com aqueles ainda mais 

necessitados. E, quase sempre, é aí que vemos os maiores 
exemplos de solidariedade e compaixão.  

Pensais nestas humildes palavras que vos passo, meus 

amados filhos e filhas. 

Que Jesus nos ampare sempre. Um forte abraço, do 

velho mensageiro,  
 
                                                                            Bezerra de Menezes 
  
 

 
Mensagem recebida às 10,00 horas do dia 25 de junho de 1.999, pelo 

médium Aguinaldo Barbosa de Almeida, quando redigia o boletim semanal Luz do 

Evangelho, antes da reunião espiritual semanal.  
 


