Esta é a Oração oficial que passamos para as pessoas enfermas mentalizarem o Centro Espírita
Benfeitor,a Corrente do Dr. Lázaro, que opera espiritualmente os doentes do corpo e da alma.
A prece pode ser lida pelo doente ou na impossibilidade alguém possa fazê-lo por ele/ ela em voz alta,
devendo colocar um copo d’água coberto por um guardanapo de papel branco, após a prece o doente
deve tomar a água.
As pessoas da família e o doente, devem se imaginar curados da doença.

Prece a Dr. Lázaro
Nós Te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do
Espírito Dr. Lázaro e sua legião de companheiros.
Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tem provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam
obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o Teu infinito amor.
Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro
daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente.
Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a
fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre
todas as coisas.

Dr. Lázaro, o médico dos aflitos e desenganados, amigo dos humildes e dos enfermos,
movimenta as tuas falanges amigas, a equipe espiritual médica do Centro Espírita

"Benfeitor", Dr. Francelino, Dr. DeNigris, Dr. Ramón, Dr. René, Dr. Amaral,
Dr. Takeda, Dr. Herculano, Dr. Alberto Seabra, Dr. Carlos Chagas, Dr. Silvio
Torres, Dr. Ivanhoé Espósito, Dr. Zito Costa, Dr. Dimitri Hatchicov, Dr.
Rhadji, Dr. Angelo Zambon, Dr. Turíbio Rizovski, Dra. Zilá Mansfer, Dra.
Cristina de Palma, Dra. Razmaná Handra, Dra. Izolda Peters, Dra. Marilda
Eloá Silva, Dra. Esther, Enfermeiro chefe Silvio e Enfermeira Gertrudes em
benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais.
Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a
humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do
discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de
Jesus Cristo.
Especialmente te pedimos pela irmã/irmão __(nome do doente)__, para que nela/nele se
estabeleça uma intervenção espiritual, que cure e restaure o seu perispírito e seu corpo
físico.
ASSIM SEJA! AMÉM!

