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Paulistano de nascimento e oriundo de família terrena com pouquíssimas posses, desde pequeno
lutou muito para construir a vida que hoje possui. Como religioso por vocação buscou já na sua infância
na mensagem divina de Jesus, um conforto e explicações para os significados da vida. Aos dois para três
anos, declara que conversava com seu falecido avó Antonio que “visitava” a sua família na casa de sua
avó Nathalia onde morava. Desde os cinco anos de idade era freqüentador das missas católicas na
recém criada igreja da paróquia de N.Sra. de Lourdes no Tucuruvi onde foi coroinha. Comungou pela
primeira vez aos sete anos e se tornou devoto de N.Sra. Aparecida. Continuou na adolescência no
caminho de sua busca espiritual, por curiosidade e interesse desenfreado por conhecimento e respostas
dos “mundos do além” estudou as doutrinas hindus, budistas e mesmo espíritas, literalmente devorando
tudo o que encontrava na literatura que podia ser comprada com seu pouco dinheiro nos “sebos” da
cidade. Aos 17 anos ingressou como médium no Vale do Amanhecer, em Brasília-DF, onde com o
desencarne e a passagem de Tia Neiva e descontente consigo mesmo, abandonou os preceitos
daquela doutrina e passou dos anos 86 a 89 em busca de outros caminhos que lhes trouxessem o
conforto espiritual que tanto necessitava e buscava, sem entretanto encontrar nada que o interessasse.
Inúmeras ocorrências mediúnicas, entretanto, se manifestaram nos início dos anos 90 levando-o a
princípio a um trabalho mediúnico de modo solitário, depois com o surgimento de diversos companheiros,
descobriu finalmente a sua missão e fundou em abril de 1990, o Centro de Cura Espiritual e Cromoterapia.
Neste ano começou a escrever os relatos vivenciais e mediúnicos que são narrados no Livro Encarnação
nos Andes. Por graças do patrocínio de um freqüentador e amigo (na verdade o seu antigo
empregador) também agradecido por graças alcançadas nos trabalhos mediúnicos, aqueles registros
que foram feitos inicialmente em uma brochura, ganhou o formato de um livro simples e singelo e com o
apoio de outros inúmeros amigos, ao todo a aquela edição foi de 3500 exemplares. Em 1994, sob a tutela
instrutiva dos mentores espirituais, criou a comunidade rural do Templo do Oráculo de Amenokam, uma
“fonte de energias puras” para o abastecimento e cura para os médiuns e muitos dos que daqueles
trabalhos têm oportunidade de participar. Naquele local se iniciaram os contatos mais diretos e intensos
com seres de outras dimensões. Pesquisador sério do tema, apesar das vivências mediúnicas, desde 1993
junto com seus companheiros de jornada, com o objetivo de melhor estudar os fenômenos que se
apresentavam passou a registrar de modo sistemático as visitas dos freqüentadores por livro de assinatura
de freqüências, possuindo também um acervo fotográfico de mais de mil materializações e aparições,
em papel fotográfico e registro digital.
Por orientação sua com a autoridade de constituinte destas atividades, determinou desde seu início em
1990 que o trabalho de atendimento mediúnico e espiritual do CCEC e no TOA, por princípio religioso
teria que ter sempre a postura ou posicionamento filosófico de nada de material ser cobrado de
ninguém, portanto ser totalmente gratuito a quem dele se utiliza e freqüenta. Aquelas atividades de seu
trabalho e de seus companheiros se completam ainda com a ajuda social voluntaria que é prestada por
seus membros e freqüentadores, a três instituições sociais de altíssima importância de ajuda e amparo às
pessoas necessitadas. O Lar das Mãezinhas, que recebe cestas básicas contendo alimentos e material
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de higiene e limpeza que são arrecadados de doações expontâneas dos que freqüentam o CCEC, o
CACCC – Centro de Apoio a Criança Carente com Câncer ou Casa Ninho, onde toda a renda da
venda dos livros que Mestre Reinaldo recebe é doada integralmente, além de também fazer a ela
doações de alimentos e víveres. E por último, nos últimos tempos, participa desta parceria a SOBEI de
Interlagos, onde as principais doações para esta instituição são artigos para vestuário, cobertores e por
vezes alimentos. Mestre Reinaldo comanda um grupo de aproximadamente 80 pessoas, que prestam
cerca de 100 atendimentos semanais aos que lá comparecem nas 4as e 6as feiras. É ainda autor de três
livros, Encarnação nos Andes, O Toque de Deus e o Dever da ética na prática espiritual, todos de
caráter espiritual onde afirma que a inspiração é oriunda de seus mentores espirituais, além de ser autor
também de um livro, na verdade um ensaio histórico e sociológico denominado Memórias de um
Caboclo de Iporanga.
Em 2006 quando recebeu da Editora Delphis a proposta para lançar a 2ª edição do livro Encarnação nos
Andes, a princípio relutou em fazê-lo sem antes obter a confirmação categórica e insofismável pelos
seus sentidos terrenos dos enredos registrados e narrados naquele livro. Para isto se lançou a uma das
maiores experiências de sua vida, foi buscar as provas físicas e materiais de sua narrativa mediúnica no
Deserto do Atacama, No Vale de Jerez e depois descendo para a zona costeira do Pacífico no Chile,
seguiu depois para as ruínas Incas em Sacssuamann e Machu-Pichu, além de visitar e conhecer
remanescentes indígenas (Aimarés e Mapuchis) no Titicaca no Peru, e assim de muitos modos encontrou,
registrou e confirmou suas visões de duas décadas antes. Em 2009, retornou aos altiplanos, desta feita
para resgatar em sua mediunidade e consciência atual o legado de milênios, nas ruínas de Tiuhanacco
e nas Ilhas do Sol e da Lua no Titicaca, completou sua iniciação e hoje se dedica ao trabalho mediúnico
pelo menos quatro vezes por semana para aprender a se tornar cada dia que passa um ser humano que
escolheu o caminho de buscar a Deus, no amor e na fé, servindo ao seu próximo, além de auxiliar de
muitos modos aqueles que necessitam. Se declara uma pessoa simples, sem hábitos sofisticados embora
tenha inegável cultura de 2 graduações e 3 pós-graduações, sendo uma delas o Mestrado em História
da Ciência. Dorme em média apenas 5 horas diárias, e tem como profissão as atividades de contador e
é professor universitário. Acredita assim, justificando sua vida e tudo o que faz estar trabalhando para
honrar e agradecer a Deus que lhe permitiu a sua vida e contribuir com sua parte para deixar um mundo
melhor para os que no futuro aqui virão. É seu ideal de fé.

