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           Rinaldo De Santis e Dr. Lázaro 

 

Em entrevista com o médium Rinaldo de Santis, no Centro Espírita 

“Benfeitor” ele nos relata alguns dados biográficos do amigo espiritual 

Dr. Lázaro, que o acompanha na assistência espiritual aos 

freqüentadores da casa. Nestes momentos de conversa amigável e 

prazerosa ele aproveita para nos esclarecer alguns conceitos, 

apresentados na matéria abaixo.    

 

CB – “Rinaldo, quando você tomou o primeiro contato com o Dr. 

Lázaro?” 

“Nosso amigo Lázaro apresentou-se a nós em 1987, um pouco 

antes da publicação do livro de nosso Coordenador Espiritual Ernesto. 

Lázaro mostrou-se com a aparência de um jovem alto, esguio e de 

cabelos castanhos liso. Nossas primeiras comunicações demonstraram 

uma tarefa que tínhamos em conjunto, nas orientações as segundas e 

quartas-feiras no Grupo Espírita Irmã Clara aos assistidos e 

necessitados de toda a ordem” – completa Rinaldo. 

Dr. Lázaro, como é chamado carinhosamente por todos que o 

procuram, utiliza este pseudônimo para não prejudicar o trabalho do 

médium e não revela sua verdadeira identidade para não ferir a ética da 

Doutrina Espírita. 

Desencarnado com aproximadamente 28 anos, vitima de um 

acidente automobilístico, recém formado em medicina, não teve 

oportunidade de exercer esse ministério quando encarnado. 

 

 



 

  CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  
  
  

CE BENFEITOR – Rua Ercília, 191 – Camilópolis – S. André – SP - CEP 09230-570 –Tel. (11) 4461-4258 
Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública do Centro Espírita Benfeitor, as 
Sextas-feiras com inicio às 19:20 horas.                                                                             01 IR 08 09 
27 

 

Conta-nos o médium que nosso irmão Lazáro teve dificuldades em 

aceitar sua nova condição no plano espiritual, pois, na época de seu 

desenlace estava com o matrimônio marcado com uma jovem a qual 

amava muito. Neste clima de adversidades, foi necessária muita 

aceitação do jovem médico desencarnado e a superação da saudade que 

muito nutria pela sua amada e pela família. Porém, aceitando os 

princípios de Jesus encontrou na caridade o lenitivo para seus 

sofrimentos. Após oito anos de estudo no Plano Maior, pela sua 

dedicação e humildade de Rinaldo, atendendo todas as pessoas que o 

procuram. 

“Sua atuação junto as equipes médicas socorristas no plano 

espiritual, fazem com que o nosso irmão Lázaro tenha conhecimento 

preciso, indicando a solução de muitas provações passadas por nós 

encarnados” - completa Rinaldo. Dr. Lázaro é extremamente bem 

humorado e utiliza o otimismo com ferramenta indispensável par uma 

vida melhor. No Centro Espírita “Benfeitor”, aonde atende juntamente 

co o médium Santis, sempre possui uma palavra de carinho para todos, 

asseverando que a cura para nossas moléstias está na nossa reforma 

moral e na razão de nossa fé em Deus. A atuação espiritual do dr. 

Lázaro e sua equipe, não têm barreira física ou de distâncias, sendo que 

várias pessoas de outros países foram beneficiadas pela sua 

intervenção. Não raro, surgem entre os freqüentadores, testemunhos de 

curas de moléstias severas, que a medicina já havia desenganado. 

Todos estes fatos não têm explicação para a ciência terrena, mas com 

certeza a resposta para estes fenômenos até então desconhecidos 

encontra-se no estudo apurado da Doutrina dos Espíritos e na 

manifestação das energias ectoplásmicas a favor do doente. 
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CB – “Rinaldo, o que o Dr. Lázaro teria a nos dizer a respeito das 

cirurgias espirituais?” 

“Nosso amigo Lázaro, embora respeite o trabalho de todos os 

médiuns que fazem uso dessa terapia, afirma que os procedimentos 

cirúrgicos tal qual os conhecemos é de alçada da medicina terrena, 

restrita aos nossos cirurgiões encarnados, que foram enviados por Deus 

para exercerem a caridosa missão de com seus bisturis, corrigirem ou 

extirparem defecções que foram a conseqüência de desequilíbrios 

nossos no passado. Todas as curas realizadas pelos amigos espirituais 

não necessitam dos procedimentos cirúrgicos terrenos, como o de 

secionar  o corpo carnal, pois que sua atuação é primordialmente 

realizada no perispírito, sem que haja nenhum contato físico entre o 

médium e o assistido. Assim, é importante ressaltar à todos que 

procuram o restabelecimento de sua saúde nos Centros Espíritas, que a 

assistência espiritual não dispensa o tratamento médico.” 

 

 CB – Rinaldo, nós sabemos que o seu Mentor é o espírito Ernesto. 

Você poderia nos explicar, qual a diferença das tarefas do Dr. Lázaro e 

do Ernesto junto à sua mediunidade? 

 “_ Nosso Benfeitor Ernesto, coordena todos os nossos trabalhos 

mediúnicos. Todas as tarefas com outros espíritos são previamente 

analisadas pelo Ernesto. O que posso dizer por minha vez, é que sigo 

aprendendo com um benfeitor paciente , seguro e disciplinador, que 

está presente em todas as horas, sempre procurando a preservação dos 

aspectos doutrinários legados por Kardec. O nosso irmão Lázaro, tem 

uma tarefa de orientação junto às pessoas que nos procuram, enquanto 

que nosso querido Ernesto, trabalha ativamente na condução de nossa 

mediunidade e na preparação das mensagens e livros que recebemos. 
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Obviamente, os médiuns não são escravos de determinados espíritos e 

podem receber numerosos companheiros desencarnados. Um médium 

que venha a receber mensagens de um único espírito, é presa de uma 

fascinação.” 

 

CB – Para completar, como você avalia nos seus trabalhos a psicografia 

de entes queridos? 

“A psicografia é uma estrela luminosa de consolação, desde que 

seja realizada pela mediunidade ética e consciente, e que o fruto dessas 

mensagens tenha o único objetivo da consolação dos familiares. Os 

espíritos comunicantes necessitam estar preparado para esse 

intercâmbio, e é por isso que sem a devida permissão não pode 

comunicar-se. Sempre comparamos este intercâmbio com um telefone o 

qual só se permite fazer chamadas do mais-além. Nem sempre é 

possível receber a mensagem de um determinado espírito, mesmo 

porque não fazemos evocações, assim, os familiares necessitam muitas 

vezes, de altas doses de compreensão, entendendo que se o ente 

querido não pode manifestar-se por este ou aquele médium, é legítimo 

que nós respeitemos a vontade de Deus, sem a qual nada torna-se 

possível para nós. Ernesto, nosso benfeitor espiritual, nos esclarece 

informando que muitas vezes a família do desencarnado que solicita a 

mensagem não está preparada para recebê-la, o que se viesse a termo, 

ocasionaria um distúrbio que não poderíamos prever”. 

 

 
 

Irmão Ri 


