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A DOENÇA 
 
Certo tempo em que vivia encarnado 

Recebi a incumbência 

Pelo confrade considerado Ari Vidal, 

Fazer uma pesquisa de consciência 

Sobre como se dá a Doença no Plano Material. 

 
Para isso visitei muita clínica, 

Manicômio e hospital 

Para ver como se planifica a enfermidade 

no ser hominal. 

 

Logo no ambulatório escutei muitos ais 

Ali a moça com dor de cabeça 

O motorista tonto de cachaça 

A criança chorando às avessas 

Uma bagunça sem ter mais. 

 

O vigia reclamando de dia, 
De um mau jeito na noite sofrida 

Falando mal da lombalgia 

Dizendo que isto não é vida. 

 

Mais adiante 

Uma distinta senhora que inspirava compaixão 

Gritava de hora em hora 

De angina coração. 

 

Fui subindo no edifício 

Chegando ao terceiro andar 

E para completar o ofício 
Pus-me somente a escutar. 

 

Percebi que atrás de toda a doença 

Ao contrário do que se pensa 

Sempre anda com o doente a crítica, o fel, a amargura. 

A falta de Amor e Perdão 

E quanto mais isto perdura 

Mais demora a solução. 

 



 

  CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  

  

  

Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública,              
 

CE BENFEITOR – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – S. André – SP - CEP 09230-570 

                                                           M 03 10 17 JAIR PRESENTE 
 

É gente fazendo careta 

Ao tomar remédio amargo 

É jovem de roupa preta 

É chefe que perdeu o cargo. 
 

Moça tonta que perdeu o namorado 

É a mãe que subiu a pressão 

O velho que tosse isolado 

O sorveteiro doente do pulmão. 

 

É o delegado que engasgou com o palito 

Perfurando a guela 

É o guri que fazendo balão 

Se queimou com a vela. 

 

É o rico que está na UTI agonizando 
O pobre com a unha encravada 

A mulher furiosa que quebrou o dente 

Pelo soco da empregada. 

 

Meus amigos dali saí correndo 

Fiquei muito apavorado 

Tudo isso que fui vendo 

Me deixou desanimado. 

 

Se posso me expressar com exatidão 

Muita causa da doença 

É falta do Evangelho no coração. 

 
 

Seja como for 

Se as pessoas fossem mais abertas 

Se tratassem com mais amor 

Muitas doenças tidas como certas 

Não teriam tanto vigor. 

 

O perdão alivia muita falta 

Evitando a patologia 

Muita loucura não seria loucura 

Com humildade todo o dia. 
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Isto ficou muito claro 

Por esta pequena sentença 

Existem muito mais doentes 

Do que propriamente doença. 
 

 

Jair Presente 


