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PROCESSO EDUCATIVO: O CANCER E A AIDS 
 

 
 Estimados companheiros de jornada espiritual nesta Casa onde 

Cristo fez a sua morada, através da humildade dos corações, e que de 

certa forma tem me permitido, e me permitirá se Deus quiser, a presença 

frequente para esclarecimentos, não porque, tenha eu algum privilégio no 

conhecimento da vida maior, mas os laços de amor fraternal aos espíritos 

maiores do que eu, presentes a este abençoado repouso e remanso de 

curas espirituais, nos permite, dentro das responsabilidades delegadas e 

de acordo com o cronograma desta casa, falarmos sobre alguns temas 

que desde o início confesso, não estar totalmente preparado diante de 

nossas pouquíssimas qualidades e conhecimentos, mas o fazemos pelos 

pedidos do coração. 

  E primeiramente, quero recordar que não posso eu falar claramente 

com sabedoria dos temas inquietantes para a humanidade moderna de 

hoje, mas recordando o aniversário do codificador e por amor a 

abençoada Doutrina Espírita, é que com muita emoção, me apresento  

diante deste microfone, para discorrer sobre alguns temas que nos são 

propostos, afim de que eles possam de uma maneira mais simplista, estar 

na mente de todos vocês e dos amigos e benfeitores que nos auxiliam 

aqui no ABC. 
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 Nossos Maiores e até mesmo o nosso bondoso Emmanuel nos 

sugere para que falemos sobre duas enfermidades que há décadas vem 

assolando toda a nossa humanidade, independentemente das divisões que 

foram feitas pelos países na Terra. 

 Nos perguntam acerca do câncer, esta enfermidade tão poderosa, se 

poderá ela vir a ter um esclarecimento em sua debelação na Terra, 

através de médiuns e médicos.  

 Nós entendemos estar o câncer ligado à tratativa de curas por 

médicos humanitários e entendemos como médicos humanitários, 

conversando com outros médicos e cientistas do além, para resolver a 

problemática do câncer que se instala nos organismos.   

 Entendendo que a capacitação mental de cada um, os sentimentos, 

o equilíbrio espiritual, está intimamente ligado na progressão desta 

doença, seja para as pessoas que a contraíram, seja para os parentes que 

lhes cuidam e devotam carinho. Muitas vezes através do desânimo e do 

desequilíbrio espiritual, podem agravar, casos que sinceramente, vejo 

como vitórias da doença diante das nossas fraquezas, quando encarnados. 

 O câncer ainda está na regulamentação de enfermidades que podem 

trazer a todos os encarnados, aos nossos irmãos e as nossas irmãs 

sofredoras, o processo educativo solicitado pelo espírito reencarnante, no 
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sentido de omitirem ou cessarem em si mesmos, a perturbação e o 

desiquilíbrio que lhes fizeram outrora decair estrondosamente.  

 Desta forma entendemos que, se encontradas as soluções viáveis 

pela medicina, como tantas outras doenças que já foram controladas pelos 

nossos sanitaristas, como a tuberculose, a varíola, que fizeram tantas 

vítimas, somos nós da opinião, que a espiritualidade lançará novas 

enfermidades para substituir este processo de educação e corrigenda, tão 

necessárias ao ser humano da atualidade. 

 Em respeito, do que nos pergunta o bondoso irmão, aqui presente, 

se a AIDS, a doença AIDS, é um castigo Divino para esta geração. 

 Amigo, o que eu posso lhes falar, como sempre orientado por 

Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes, é que não podemos entender a 

AIDS como mecanismo de castigo Divino, entendendo que até mesmo 

crianças nascituras e indefesas, estão sujeitas a está contaminação. 

 Entendemos a AIDS como um problema que afeta todos nós, em 

uma situação criada por nós, os encarnados e por todos aqueles que 

convivem no planeta Terra.  

 E pede a todos, a abstinência, a higiene, a cautela sexual, até que 

não possa ser encontrada uma vacina que venha a debelar, erradicar, está 

doença tão severa. 
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 De formas que, aguardamos os médicos e cientistas espirituais, 

encontrar está oportunidade e solução. No momento em que a 

humanidade esteja consolidada em seus processos de educação e 

renovação moral, nos explicando através da doença, caminhos novos para 

procedências infelizes que ainda possam estar acometendo a humanidade. 

 Amigos, o nosso tempo se encerra, a nossa página está quase sendo 

virada eu tenho a agradecer humildemente está oportunidade de refletir 

com os amigos, num ambiente tão pacificador, num ambiente de tanta 

iluminação, que há muito tempo, na sinceridade do meu coração, não 

víamos, desde a eflorescência do Espiritismo no Brasil, sentíamos está 

mesma emoção, diante deste microfone, falando com as pessoas e amigos 

em clima de entendimento, de abnegação e de, por que não dizer, de 

aceitação, uma vez que poderíamos ter interpretação enganosa em 

determinados locais, que tarefeiros espíritas não encontrariam em nossa 

palavra, segurança e paz.  

 Desta forma, quero abraçar a todos, agradecendo a Jesus e os 

Mensageiros do Bem aqui presentes, está Linda Noite. 

 Muito obrigado. Que Jesus esteja com todos nós. 

 
 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 

 


