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AS CIRURGIAS PLÁSTICAS 
 

 Queridos irmãos do Centro Espírita Benfeitor, agradecemos a 

oportunidade renovada de falarmos em tão importante assembleia, que 

recorda nossas conversações na cidade amiga e por ocasião de mais um 

final de ano, reconhecidamente, recebemos os queridos companheiros de 

Uberaba, o nosso Silvio Lemos e tantos companheiros e companheiras que 

próximos a nós, em nossa última encarnação, fizeram-se faróis a iluminar 

a nossa existência. 

 Aqui presente, o nosso bondoso Dr. Silvio Torres faz uma questão 

muito importante para nós, que servirá para o entendimento de nossos 

irmãos e irmãs na carne, que me vejo longe e completamente desvalido 

de condições superiores, para avaliar o tema, diante de tantas pessoas de 

bom coração, aqui presentes. 

 Pergunta-nos o amado Silvio a respeito da validade das cirurgias 

plásticas. 

 O querido Silvio Torres, como médico, sabe muito bem sobre 

qualquer risco, inerente as intervenções cirúrgicas, mas precisamente no 

que concerne às cirurgias plásticas e segundo nosso abençoado irmão 

Emmanuel e outros amigos espirituais, o nosso querido Ernesto, o nosso 

farol de luz, Dr. Bezerra, nos informa. 



 

CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  
  

  

Mensagem psicofônica de Um Espírito Amigo, através do Médium Rinaldo De 
Santis, em Reunião Pública no CE “BENFEITOR” – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – 

Santo André – SP - M 13 12 27 UM ESPÍRITO AMIGO DO COLEGIADO 

  E sou da opinião que nenhuma provação deve durar a vida inteira, 

podendo nossas irmãs, irmãos melhorar o arcabouço físico, para que sua 

experiência terrena possa ser mais efetiva, melhorando neles e nelas, a 

aparência que lhes dignifique o psiquismo interior. Promovendo uma 

maior segurança, para aquelas pessoas cujos membros estejam com 

problemas, no fortalecimento de uma perna, na tratativa do esboço de um 

rosto melhorado, acreditamos ser estas intervenções de estimada valia e 

principalmente para evitar o sofrimento moral, que irmãos e irmãs detêm, 

seja de procedimento normal ou até mesmo corretivas, em virtude de 

acidentes traumáticos ocorridos na face da presente existência. Então 

conhecemos em nossa última existência, uma estimada irmã, que 

trabalhava como manequim usando o seu corpo da melhor forma, para 

dignificar a moda, atuando como modelo em várias passarelas e certa 

feita nos perguntava se era válida a cirurgia para seus seios que estavam 

totalmente destituídos e fomos da opinião que ela deveria realizar tal 

cirurgia, uma vez que o seu trabalho era com o corpo, e sustentava um 

companheiro seu, que estavainternado em um sanatório. 

 Queridos amigos, queridos irmãos, o preconceito, a distinção, o 

julgamento que fazemos das outras pessoas, podemos dizer que é falta de 

amor no coração, porque quando amamos verdadeiramente as pessoas, 
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os irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, o mais próximo de nós, 

queremos ter um amor destituído de qualquer esboço de retorno.Amamos 

as criaturas simplesmente por amá-las, como Jesus assim o fez para 

conosco. 

 Desejo a todos vocês um Feliz 2014. Quero convidá-los neste ano 

que se adentra, a reflorescermos o Evangelho de Jesus em nossas 

atitudes, algo que nos diz Emmanuel e também Dr. Bezerra de Menezes, 

“Muito mais difícil do que a prática do Evangelho no Lar, é a 

vivência do Evangelho em nossas atitudes”.  

 De formas que rogamos para que, esse espaço seja sempre 

mantido, para que este trabalho, Colegiado dos Médiuns, se amplie pela 

bondade, pela caridade, pelo entendimento e não julgamento dos irmãos 

desencarnados que como eu, se aproveitam dessa oportunidade 

santificada para evoluir. 

 Que Deus os abençoem. 

 Que Jesus esteja com vocês sempre. 

 O Nosso muito obrigado. 

 
 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 

 


