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“CURIOSIDADES SOBRE A VIDA MEDIÚNICA DO NOSSO IRMÃO 

MÉDIUM RINALDO DE SANTIS” 

 

                                  VISITA INESPERADA! 

 

No dia 15 de setembro de 2008, O médium Rinaldo De Santis em 

visita à nossa casa, na qual estávamos também  recebendo  uma tia de 

meu marido Dona Mercedes, residente em Poços de Caldas, Minas 

Gerais, Rinaldo  nos deu um presente , presente este que dinheiro 

nenhum pode comprar. 

 

Conversávamos sobre várias coisas, quando nosso amigo nos 

perguntou quem era Francisco conhecido carinhosamente por Tio Paco 

(um tio muito querido que os ajudou muito, quando o avô da tia 

Mercedes vinha da Espanha e acabou desencarnando no navio, foi ele, o 

Tio Paco  que acolheu a avó e os filhos). 

 

 O Irmão Rinaldo descreveu sua aparência e  disse que usava uma 

medalha, sobre a  qual, Dona Mercedes perguntou se era de São Jorge, 

obtendo a confirmação do médium. 

Junto a ele, também se encontravam o Tio Antonio, Tia Maria que 

mencionou o nome de sua filha Francisca (tratada pela  família e 

conhecidos por Tica).  

Dona Mercedes também ficou sabendo de Seu Mentor Frei Paulo, 

alguns comentários a respeito deles surgiram e muita alegria também , 

em saber que estavam ali, nos visitando também, do nosso lado..., com 

a permissão do Plano Maior e nos mandando abraços! 
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Em dado momento, Rinaldo nos perguntou quem era Conceição e 

esperei que fosse alguém da família de Dona Mercedes, pois  mesmo 

sendo casada a quase vinte e dois anos, não conheço todos os parentes 

de meu marido. Quando percebi que não se tratava de ninguém da 

família de meu marido, perguntei se seria minha avó, e Rinaldo se virou 

e me deu um sorriso, confirmando sua presença, no dia anterior 

estávamos vendo o Cd de nosso casamento e quando a vi, meu coração 

se encheu de saudades pela pessoa que ela sempre foi para a família 

toda, o alicerce, o porto seguro que toda a família tem, fiquei 

emocionada com sua visita , ela  nos mandou também um abraço. 

 

Dona Mercedes tem 69 anos e a emoção dela foi tão forte em 

saber que o Tio Paco estava ao seu lado que a todos emocionou e 

contagiou. 

 

Agradeço a Deus pela oportunidade que nos deu de matar um 

pouco da saudade de nossos entes queridos, através de nosso amigo e 

médium Rinaldo De Santis. 

 

E peço que Deus ilumine cada vez mais a vida do Rinaldo e de sua 

casa “ O Centro Espírita Benfeitor” , que  por seu intermédio muitas 

pessoas possam continuar sentindo a presença de Deus e que Ele 

possa operar na vida de cada um de nós , para que possamos subir 

alguns degraus na escala da evolução. 

Meu nome é Valéria Quessada Mercado e meu marido Ildefonso 

Mercado Neto (mais conhecido como Dinho). 

 

                                                                 Valéria Mercado     


