
 

 

Bezerra de Menezes 

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831 — Rio de Janeiro, 11 

de abril de 1900), mais conhecido apenas como Bezerra de Menezes, foi um médico, militar, escritor, 

jornalista, político, filantropo e expoente da Doutrina Espírita. Conhecido também como O Médico 

dos pobres. Descendente de antiga família de ciganos fazendeiros de criação, ligada à política e ao 

militarismo na Província do Ceará, era filho de Antônio Bezerra de Menezes. Em 1851, ano de 

falecimento de seu pai, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde, naquele mesmo ano, iniciou os estudos 

de Medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Graduou-se em 1856, com a defesa da tese: 

"Diagnóstico do Cancro". Nesse ano, o Governo Imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do 

Exército Brasileiro, e nomeou para chefiá-lo, como Cirurgião-mor. Em 1865 desposou, em segundas 

núpcias, Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã por parte de mãe de sua primeira esposa, e que 

cuidava de seus filhos até então, com quem teve mais sete filhos. Por sua postura de médico caridoso, 

atendendo pessoas que necessitavam, mas não podiam pagar, ficou conhecido como "O Médico dos 

Pobres". Ele ajudava quem não podia pagar. Conheceu a Doutrina Espírita quando do lançamento da 

tradução em língua portuguesa de O Livro dos Espíritos (sem data, em 1875), através de um exemplar 

que lhe foi oferecido com dedicatória pelo seu tradutor, o também médico Dr. Joaquim Carlos 

Travassos. Sobre o contato com a obra, o próprio Bezerra registrou posteriormente: "Deu-mo na 

cidade e eu morava na Tijuca, a uma hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não 

tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus! Não hei de ir para o inferno por ler isto. 

Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia. Mas não encontrava 

nada que fosse novo para meu Espírito. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no 'O Livro 

dos Espíritos'. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que 

eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença”. Contribuiu para a 

sua adesão o contato com as "curas extraordinárias" obtidas pelo médium João Gonçalves do 

Nascimento (1844-1916). Com o lançamento do periódico Reformador, por Augusto Elias da Silva em 

1883, passou a colaborar com a redação de artigos doutrinários. Após estudar por alguns anos as obras 

de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos cinquenta e cinco anos de idade. justificou a sua opção 

em abraçar o Espiritismo. O evento chegou a ser referido em nota publicada pelo "O Paiz". No ano 

seguinte, a pedido da Comissão de Propaganda do Centro da União Espírita do Brasil, inicia a 

publicação de uma série de artigos sobre a Doutrina em O Paiz, periódico de maior circulação da 

época. Na seção intitulada "Spiritismo - Estudos Philosophicos", os artigos saíram regularmente aos 

domingos, no período de 23 de outubro de 1887 a dezembro de 1893, assinados sob o pseudônimo 

"Max". Na década de 1880 o incipiente movimento espírita na capital estava marcado pela dispersão 

de seus adeptos e das entidades em que se reuniam. Já havia também uma clara divisão entre dois 

"grupos" de espíritas: os que aceitavam o Espiritismo em seu aspecto religioso (maior grupo, o qual 

se incluía Bezerra) e os que não aceitavam o Espiritismo nesse aspecto. Assumiu a presidência do 

Centro da União Espírita do Brasil a 21 de abril e, a 22 de dezembro de 1890, oficiou ao então 

presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade dos 

espíritas. De 1890 a 1891 foi vice-presidente da FEB na gestão de Francisco de Menezes Dias da Cruz, 

época em que traduziu o livro "Obras Póstumas" de Allan Kardec, publicado em 1892. Em fins de 1891, 

registravam-se importantes divergências internas entre os espíritas e fortes ataques exteriores ao 

movimento. Bezerra de Menezes afastou-se por algum tempo, continuando a frequentar as reuniões 

do Grupo Ismael e a redação dos artigos semanais em "O Paiz", que encerrou ao final de 1893. 
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Aprofundando-se as discórdias na instituição, foi convidado em 1895 a reassumir a presidência da FEB 

(eleito em 3 de Agosto desse ano), função que exerceu até à data de seu falecimento. Nesta gestão 

iniciou o estudo semanal de "O Evangelho Segundo o Espiritismo", fundou a primeira livraria espírita 

no país e ocorreu a vinculação da instituição ao Grupo Ismael e à Assistência aos Necessitados. Foi em 

meio a grandes dificuldades financeiras que um acidente vascular cerebral o acometeu, vindo ele a 

falecer na manhã de 11 de abril de 1900, depois de meses acamado. Não faltaram aqueles, pobres e 

ricos, que socorreram a família, liderados pelo Senador Quintino Bocaiúva. No dia seguinte, na 

primeira página de "O Paiz", foi lhe dedicado um longo necrológio, chamando-o de "eminente 

brasileiro". Recebeu ainda homenagem da Câmara Municipal do então Distrito Federal pela conduta 

e pelos serviços dignos. 

 

 

 

 

 


