
Bezerra	  de	  Menezes	  over	  evangelizatie	  
Kinderen,	  

Laat	  ons	  Jezus	  goddelijke	  steun	  verzoeken	  om	  het	  werk	  voort	  te	  zetten.	  

Dat	  er	  geen	  moedeloosheid	  ontstaat	  noch	  haast,	  maar	  vooral	  evenwicht	  en	  liefde.	  Veel	  liefde	  
en	  toewijding!	  

De	  spiritistische	  evangelisatie	  van	  de	  jeugd	  verruimt	  zich	  als	  een	  weldadige	  zon	  die	  het	  veld	  in	  
de	  ochtendschemering	  zegent.	  

Het	  werk	  zelf,	  in	  de	  stilte	  maar	  verlicht	  door	  de	  ervaring,	  zal	  ons	  de	  nodige	  wijzigingen	  
aantonen,	  terwijl	  wij,	  ondersteund	  door	  het	  gebed,	  de	  link	  van	  kracht	  met	  de	  hogte	  zullen	  
maken,	  zodat	  wij	  ons	  geholpen	  zullen	  voelen	  door	  de	  inspiraties	  van	  het	  goede.	  

Van	  tijd	  tot	  tijd	  zullen	  wij	  even	  moeten	  stoppen	  om	  de	  dimensie	  en	  kwaliteit	  van	  de	  gedane	  
werk	  te	  kunnen	  evalueren.	  Alleen	  dan	  kunnen	  wij	  het	  resultaat	  van	  onze	  opzet	  meten.	  

Laat	  ons	  met	  elkaar	  verenigen	  want	  het	  werk	  is	  van	  ons	  allemaal.	  Alleen	  de	  samenwerking	  zal	  
ons	  kracht	  geven	  om	  het	  werk	  af	  te	  maken,	  en	  dit	  zal	  de	  broederschap	  als	  motto	  hebben	  en	  
nederigheid	  als	  de	  garantie	  van	  onze	  succes.	  	  

Met	  Jezus	  in	  de	  ondernemingen	  van	  de	  liefde	  en	  met	  Kardec	  in	  de	  kracht	  van	  de	  waarheid,	  
zullen	  alle	  hulp	  bij	  onze	  stappen	  en	  evenwicht	  in	  onze	  handelingen	  krijgen.	  

Laat	  ons	  samen	  gaan	  in	  het	  verheven	  mysterie	  van	  de	  evangelisatie	  van	  zielen	  en	  met	  
optimisme	  voortvarend	  gaan.	  

De	  vrienden	  en	  collega’s	  die	  het	  lichaam	  al	  verlaten	  hebben	  kunnen	  ons	  inspireren	  en	  
suggesties	  geven,	  ze	  kunnen	  ons	  alert	  maken	  voor	  dingen	  en	  ons	  oriënteren,	  maar	  wij	  moeten	  
inzien	  dat	  de	  kans	  om	  het	  werk	  met	  efficiëntie	  te	  doen	  een	  gezegende	  mogelijkheid	  is	  voor	  
diegenen	  die	  van	  de	  reïncarnatie	  mogen	  benutten.	  

Jezus	  wacht	  op	  ons!	  

Laat	  ons	  met	  Christus	  meewerken	  aan	  de	  evangelisatie	  van	  de	  mensheid.	  

Vrede!	  

Bezerra	  

(Boodschap	  ontvangen	  door	  het	  medium	  Júlio	  Cezar	  Grandi	  Ribeiro,	  tijdens	  een	  publieke	  sessie	  op	  2-‐8-‐
1982,	  in	  het	  Casa	  Espírita	  Cristã,	  in	  Vila	  Velha,	  Espírito	  Santo/Vertaald	  door	  Dalva	  Marçal	  da	  Cruz)	  

	  


