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"...Irmãos não desvalorizemos coisa alguma, guardemos o que nos 
sirva na seleção de nossos pensamentos oriundos das escolhas individuais, 

respeitando porém, a tudo e a todos como Divinos recursos,
dispensados por Deus em nossas mãos.“

Ernesto

***
PAZ

Ernesto

Recorramos a paz nos momentos mais difíceis. Somente ela poderá 

nos garantir a segurança de nosso equilíbrio emocional e nos sustentar 

diante das dificuldades naturais a que somos chamados no testemunho 

diário.

(Mensagem psicografada pelo médium Rinaldo De Santis, 
em 20/03/98 em reunião pública do Centro Espírita “Benfeitor”)

***

SABEDORIA
Ernesto

A sabedoria para os olhos é enxergar o bem apesar da existência do 

mal;

A sabedoria para as mãos é auxiliar quem está prestes cair;

A sabedoria para língua é exaltação das virtudes alheias;

A  sabedoria para os pés é caminhar sobre 

as pedras semeando flores;

A  sabedoria para mente é automatizar pensamentos positivos

de fortalecimento íntimo 

alongando a vibração cerebral em favor dos mais necessitados;

A  sabedoria dos ouvidos é escutar sempre e falar um tanto menos;

A  sabedoria para o coração é perdoar setenta vezes sete.
Alma querida e boa, se desejares reter a sabedoria divina no imo do 

ser,

Acompanha os passos do Mestre na receita dos órgãos que te servem 

no mundo material, transformando sua utilização no instrumento

de esclarecimento e aperfeiçoamento interior.

Mensagem psicografada pelo médium Rinaldo De Santis, na data de 27/02/98
em reunião pública do Centro Espírita "Benfeitor", 

Rua Ercília, 191 - Bairro Camilópolis - Santo André - SP - CEP 09230-570



ORAÇÃO 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Senhor,

Fazei-me um instrumento de vossa paz;

Onde houver ódio, que eu leve o amor;

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;

Onde houver discórdia, que eu leve a união;

Onde houver dúvida, que eu leve a fé;

Onde houver erro, que eu leve a verdade;

Onde houver desespero, que eu leve a esperança;

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre,

Fazei com que eu procure mais consolar,

que ser consolado;

Compreender, que ser compreendido;

Amar, que ser amado;

Pois é dando que se recebe,

É perdoando, que se é perdoado,

E é morrendo que se vive para a vida eterna.
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VIBRAÇÕES

Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo; 

abramos o nosso coração em vibrações de paz e amor.

***
Vibremos:

 Pelo bem universal.

 Pela Fraternidade dos discípulos de Jesus.

 Pelo Centro Espírita Benfeitor.

 Pela Equipe Espiritual do Dr. Lázaro.

 Pela nossa Câmara de Passes.

 Pelos nomes que estão em nosso caderno de vibrações.

Passemos às vibrações coletivas:

 Pela paz entre os homens.

 Pela confraternização religiosa.

 Pela expansão do evangelho como regra de conduta para 

todas as criaturas.

 Pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas

trevas.

 Pelos suicidas.

 Pelas crianças e velhos desamparados.

 Pelos viciados em tóxicos.

 Pelos lares desajustados.

 Pelos trabalhadores do bem. 

 Por aqueles que estão encarnado com tarefas definidas.

 Pelo Brasil, desejando ajudá-lo a ser Pátria do Evangelho.

 Por todos os lares do mundo.

 Por nossos lares, parentes, amigos e afins.

 Pelas criaturas que nos tenham na conta de inimigos.

 Por nós mesmos, nos entregando ao Pai para que se 

cumpra em nós a sua vontade.
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Abertura: 
“Rogamos ao Senhor Deus Todo Poderoso, enviar-nos os 
Bons Espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que 

possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária 
para distinguirmos a verdade da impostura”.

Rua Ercília, 191 - Bairro Camilópolis - Santo André - SP 

Prece 01 - “  O Senhor na sua infinita misericórdia houve por bem 

conceder-me a existência atual para que sirva ao meu 

adiantamento. Bons espíritos ajudaí-me a aproveitá-la, a fim de 

que ela não seja perdida para mim”.

Prece 02 – “ Derramai Senhor, nós vos pedimos, sobre os que 

sofrem como espíritos errantes, no espaço ou entre nós, como 

espíritos encarnados, as graças do Vosso amor e da Vossa 

Misericórdia. Assim Seja!

Nos reunimos agora em menção de  (citar os nomes das pessoas ou 
dos desencarnados) a quem dedicamos de todo o nosso coração esse 
trabalho de vibrações, pedindo que se for da vontade de Deus e de seu 
merecimento, possam alcançar o benefício que solicitam.

1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em  
mim (orar: prece 01 e 02).

2. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e 
tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós 
também (idem).

3. Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, 
senão aquele que renascer de novo (idem).

4. Bem aventurados os que choram, porque serão consolados (idem).

5. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais 
carregados, e eu vos aliviarei (idem).

6. Amarás ao Senhor Teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua 
alma e de todo o teu entendimento (idem).

7. Tratai todos os homens, como querereis que eles vos tratassem 
(idem).
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Trabalho de vibrações
Por todos que pedem preces- oramos:

Rua Ercília, 191 - Bairro Camilópolis - Santo André - SP 

• Senhor Misericordioso Abençoai-nos

• Bons Espíritos Iluminai-nos

• Jesus Amado Intercedei por nós

• Espíritos Benevolentes Esclarecei-nos

• Senhor do Universo Perdoai-nos

• Espíritos de Guarda Protegei-nos

• Deus Amantíssimo Afastai-nos do mal

• Protetores Desencarnados Aliviai-nos

• Senhor Onipotente Velai por nós

• Espíritos de Luz Amparai-nos

• Deus todo Poderoso Pacificai-nos

• Espíritos Caridosos Convertei-nos

• Senhor Complacente Compreendei-nos

• Espíritos Mentores Socorrei-nos

• Pai abençoado Rogai por nós

• Espíritos Familiares Visitai-nos

• Senhor dos Humildes Corrigi-nos

• Espíritos Brandos Amai-nos

• Senhor de Tudo criado Daí-nos a Paz

E agora, encerrando todas essas vibrações, agradecemos a todos os Espíritos 

que nos Auxiliaram: a Bezerra de Menezes, Alberto Seabra, Dr. Lázaro, Ernesto, 

Equipes Socorristas e Médicas, Bandeirante Anhanguera, José de Alencar, aos 

Protetores do C.E Benfeitor, a Jesus e a Deus e juntamos as nossas intenções 

particulares a de todos aos que nós recorrem pedindo preces.

“ Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se 

conosco; pedimos que nos ajudem a por em prática as instruções 

que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja 

fortificado na prática do bem e do amor ao próximo”



ORAÇÃO DO PERDÃO

Eu entro em comunhão  espiritual com você
(imaginar a pessoa que deseja perdoar ou que, 

quer que lhe perdoe neste momento).

Sei que Deus criou tudo para a perfeição; se existe alguma 
imperfeição, ela se interpôs temporariamente entre nós. 

Eu estou unido a você pela mesma origem da criação divina. 
Deus me ama e também ama você.

Com este amor verdadeiro nós conseguimos extinguir neste 
momento a causa de nossa discórdia, e por isso:

Eu lhe desejo o bem e você me deseja o bem;
Eu não lhe devo nada e você nada me deve;

Penso em sua felicidade e de sua família e você sente 
o mesmo em relação a mim: não, guardo mágoa e 

você não tem mágoa.

Que toda paz, saúde, felicidade e amor o envolva agora, com toda 
sinceridade e coração, e que toda esta energia volte para mim.

Acaba agora entre nós qualquer ressentimento de ódio, de vingança, 
de rancor ou tristeza.

Eu lhe agradeço (imaginar a pessoa).
Eu lhe agradeço, Senhor.

Eu lhes agradeço, Bons Espíritos.

Eu lhe perdôo;
Muito obrigado.

Eu lhe perdôo;
Muito obrigado.

Eu lhe perdôo;
Muito obrigado.

Eu lhe perdôo;
Muito obrigado.

Eu lhe perdôo;
Muito obrigado.

Eu lhe perdôo;
Muito obrigado.

Eu lhe perdôo;
Muito obrigado.

-Ditada ao médium Rinaldo de Santis –
no Domingo de 02 de Maio de 2004 por um espírito anônimo.



Cáritas-25 de Dezembro de 1873
Bordeaux, França

PRECE DE CÁRITAS

DEUS nosso Pai, vós que sois todo poder e 

bondade,

Dai a força àquele que passa pela provação;

Dai a luz àquele que procura a verdade,

Ponde no coração do homem a compaixão e a 

caridade. 

DEUS, dai ao viajor a estrela guia, ao 
aflito a consolação, ao doente o repouso. 

PAI! Dai ao culpado o arrependimento,ao Espírito a verdade,
à criança o guia,ao orfão o pai. 

SENHOR, Que a Vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem,

Esperança para aqueles que sofrem.

Que a Vossa bondade permita aos Espíritos consoladores

espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. 

DEUS! um raio de luz,uma faísca do Vosso amor pode abrasar a Terra.

Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita

e todas as lágrimas secarão,todas as dores acalmarão.

Um só coração,um só pensamento subirá até Vós,

Como um grito de reconhecimento e de amor.

Como Moisés sobre a montanha,nós lhe esperamos com 

os braços abertos,

Oh! Poder... Oh! Bondade!... Oh Beleza!... Oh! Perfeição!

E queremos de alguma sorte alcançar Vossa Misericódia.

DEUS!

Dái-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até Vós.

Dái-nos a caridade pura.

Dái-nos a fé e a razão.

Dái-nos a simplicidade, que fará de nossas almas...

O espelho onde se reflitirá a Vossa Santa e

misericordiosa imagem. 


