
LAURO DIAS DA SILVA

Nasceu na cidade de São Paulo no dia 19 de abril de 1948.

Em  1973  casou-se  com  Ruth,  tiveram  três  filhos.  Na  época  Ruth  se  declarava

Presbiteriana, hoje Espírita graças ao exemplo do seu marido. Não conheceu seu pai,

após o seu nascimento, sua mãe Dona Clarita casou-se com o Sr. Antônio e tiveram 7

filhos. Com o desencarne do padrasto, assumiu a responsabilidade perante os irmãos

e a  mãe.  Tinha um profundo amor e  respeito  pela  mãe,  cuidando dela  até  o  seu

desencarne.  Em 1973,  passando  por  sérios  problemas  emocionais,  um colega  de

trabalho do Diário Associados, onde trabalhava como gráfico, pediu a ele que fosse

conhecer a FEESP, onde se sentiu acolhido e se identificou com a Doutrina Espírita,

fez  o  tratamento que  necessitava  e  os  cursos  espíritas.  Se tornou um trabalhador

incansável  na  Seara  do  Mestre.  Frequentou,  também,  os  Centros  Espíritas  Seara

Bendita,  Paz  e  Amor  e  Seareiros.  Conheceu Cláudia  Rosa  na FEESP e  passou a

participar do Evangelho em sua Casa. Em 1973 em São Bernardo do Campo, Chico

Xavier  escreveu  na  contracapa  do  Evangelho  Segundo  o  Espiritismo,  uma

dedicatória: “Que este livro traga muita luz”.  Em 1974 recebeu do então amigo que

lhe indicara a FEESP o livro dos Espíritos com a dedicatória: “Com muita estima”.

São livros que são guardados até hoje com muito carinho pela sua esposa, amiga e

companheira, que o amou incondicionalmente, cuidando dele até o seu desencarne.

Deixou o plano físico em fevereiro de 2011, prestes a completar 63 anos. Foram 38

anos de trabalho e dedicação para a casa que ajudou a fundar.

Gratidão 
Por tudo quanto nos destes, 
Pelo pão, pelo agasalho,
Pelo amor, pelo trabalho 
De benditos cireneus, 
Pedimos na gratidão 
De nossa fé comovida, 
Que o Céu vos resguarde a vida, 
Na Bênção da Luz de Deus. .
(Jesus Gonçalves)
(Trovas  recebidas  pelo  médium Francisco  Cândido Xavier,  na  noite  de  08/12/1981,  em
Uberaba, MG.). Essa mensagem foi publicada também em 1987 pela editora CEU e é a 13ª
lição do livro “Estradas e Destinos”. 






