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Introdução
O que leva um ser humano a sucumbir à
mercê do maligno câncer? Que motivo leva ao aumento avassalador das vítimas de câncer nas últimas
décadas? Como obter a única, real e infalível vacina
contra esta terrível doença? A vacina anticâncer só
é eficaz ao ser humano que ler atentamente objetivando assimilar o conjunto integral desta revelação.
Ao invés de permanecer horas e horas
submetendo-se a sessões de quimioterapia, etc. na
tentativa de sanar a doença, sujeito a terminar os
dias agonizando lentamente no leito de moribundo,
por que não dedicar tão somente alguns minutos
para ingerir a vacina sideral através da leitura desta
mensagem, tornando-se digno de obter o infalível
antídoto emanado diretamente do ALTÍSSIMO, o
SENHOR da Vida?
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VACINA ANTICÂNCER
O câncer é o suicídio lento, homeopático da alma.
Só o ALTÍSSIMO pode conceder e deveras concede
graciosamente o único antídoto
O que leva um ser humano a sucumbir à mercê do
maligno câncer? Que motivo leva ao aumento assustador das
vítimas de câncer nas últimas décadas? Como obter a única,
real e infalível vacina contra esta terrível doença? A vacina
anticâncer só é eficaz ao ser humano que ler atentamente
objetivando assimilar o conjunto integral desta revelação.
Ao invés de permanecer horas e horas submetendo-se
a sessões de quimioterapia, etc. na tentativa de sanar a doença,
sujeito a terminar os dias agonizando lentamente no leito de
moribundo, por que não dedicar tão somente alguns minutos
para ingerir a vacina sideral através da leitura desta mensagem, tornando-se digno de obter o infalível antídoto emanado
diretamente do ALTÍSSIMO, o SENHOR da Vida?
Assim falou INRI CRISTO:
“O corpo humano se constitui em um conjunto
energético semelhante a um dínamo gerador de energia. Ao sofrer um choque, uma interrupção, um curto-circuito em seu sistema, o dínamo simplesmente fica
estagnado, para de funcionar, tão somente não produz
mais energia. O organismo, não obstante, ao sofrer um
baque, um curto-circuito interno (um enfarto, um derrame cerebral, etc.), em não se exaurindo as possibilidades
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de continuar em funcionamento, inicia um processo de
degeneração e produção de energia negativa, que muitas vezes leva ao surgimento do câncer. Quando o ser
humano sofre o choque, o impacto neuronial, as células
vulneráveis adoecem e começam a reproduzir-se em outras células doentes numa progressão geométrica (uma
produz duas, que produzem quatro, que produzem oito,
que produzem dezesseis... e assim sucessivamente), culminando com a exaustão, a autodestruição, o fenecimento múltiplo dos órgãos.
Nas últimas décadas, cientistas de várias partes do mundo têm expressado em diversas publicações
jornalísticas, principalmente em revistas científicas, a
conclusão de que as pessoas incapazes de lidar com
conflitos e tensões emocionais severas, pessoas com
ansiedades, preocupações incontroláveis, as que vivenciaram experiências, perdas emocionais traumáticas e
sofrem de solidão, desilusão, desespero, enfim, pessoas
que geralmente poderiam ser classificadas como sem esperança ou infelizes, estes tipos estão mais predispostos
a sucumbir ao câncer. Concluíram que, embora os referidos estados negativos da mente não venham a causá-lo,
eles, contudo, aumentam a vulnerabilidade bioquímica
e preparam o campo para sua propagação. Segundo eles,
a causa principal e definitiva do surgimento do câncer é
consequência da diminuição da resistência dos próprios
mecanismos de defesa do corpo (física ou quimicamente) combinadas às tensões emocionais do meio ambiente. Em outras palavras, pessoas felizes, vitoriosas, realizadas, não contraem a doença.
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Por que se manifesta o câncer?
Por que, então, certas pessoas estão sujeitas ao
câncer e outras não, se vivem no mesmo ambiente, têm o
mesmo hábito alimentar, frequentam a mesma classe social, desfrutam do mesmo tipo de lazer, sofrem praticamente os mesmos problemas? Os cientistas afirmam que
o câncer se desenvolve devido à ingestão de determinada toxina, à falta ou excesso de determinada vitamina,
à exposição contínua a irradiações, à herança genética,
etc. Todavia, não conseguem explicar como, ao mesmo
tempo, estando sujeitas aos mesmos fatores, uma pessoa
contrai câncer enquanto outra permanece sadia.
Na verdade, todos os seres humanos são cancerosos naturalmente em maior ou menor grau porque
todos os corpos são compostos de células. Apesar de
‘câncer’ ser um termo repugnante, abominável, esta é a
realidade. A predisposição varia de acordo com a capacidade de resistência mental aos reveses da vida. Todavia, o câncer só se aflora quando o indivíduo perde a
esperança, a confiança em DEUS, enfim, perde a vontade de viver ao sofrer um violento baque, uma derrota
social, emocional ou espiritual, um infortúnio em seus
planos de vida, enfim, ao ver se exaurir a possibilidade
de realizar seus anelos.
O câncer é a doença da tristeza, da derrota, do
fracasso, da desesperança, por este motivo meu PAI
revelou-me que os cientistas jamais descobrirão um
antídoto bioquímico na farmacologia por se tratar do
suicídio da alma. Eis por que a maioria das vítimas são
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geralmente pessoas aparentemente bem posicionadas na
sociedade, pois quanto maiores as ambições e os anseios
de um indivíduo, maiores os riscos, as possibilidades de
fracassar e adoecer.
Se na hora da angústia ele pensa: ‘Ahhhh! Eu sou
um derrotado, um fracassado, agora tudo está perdido,
nada mais me resta...’ e não leva em conta que inexiste o
acaso, não existe coincidência, tudo está vinculado à lei
do carma (que rege o destino de todos os seres viventes),
olvidando-se que nada acontece na terra sem o consentimento de DEUS, então, no momento do ‘Ahhhh!’, o
infeliz aciona mentalmente o mecanismo que desencadeará a doença. Ao contrário, se apesar do sofrimento,
da angústia, da provação, dos reveses da vida ele não
deixa de confiar plenamente no ALTÍSSIMO e pensa
da seguinte forma: ‘DEUS deve ter seus propósitos, Ele
sabe por que isto está sucedendo comigo e certamente
tem algo melhor reservado para mim no porvir’, então
mantém o organismo ativo, reagindo, expelindo tudo
que não lhe convém e, protegido pelo ALTÍSSIMO,
imunizado, não adoecerá.
É fundamental que compreendais, independente
das explicações científicas, em que momento se manifesta o câncer. O sutil objetivo desta revelação é dar ao
ser humano a oportunidade de saber a priori o instante
fatal que detona o desenvolvimento da doença. E assim,
consciente do antídoto, prevenir-se-á de adoecer. Os
cientistas só podem informar quando a patologia já foi
diagnosticada, não obstante meu PAI incumbiu-me de
explicar, esclarecer a origem da moléstia e o mecanismo
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da cura, que porta em seu bojo outrossim a vacina preventiva.

Exemplos e casos de pessoas vítimas de câncer
Enumerarei alguns exemplos a fim de facultar a
assimilação. Um cidadão almeja prioritária e obsessivamente construir um edifício em determinado lugar; passa dias, meses e anos planejando: ‘Um dia irei adquirir
aquele terreno, é ali que construirei meu futuro, disso
vou fazer minha vida, meu objetivo é este’. No entanto, quando prestes a conseguir os recursos pecuniários
para a aquisição do imóvel, o governo resolve construir
um prédio sede de um órgão público exatamente nesse
local. Então ele, frustrado, vê desvanecer-se aquela esperança, aquele plano, aquele anelo guardado durante
tanto tempo. Naquele momento em que sofre o baque, a
decepção, pensando: ‘Ahhh! Agora nunca mais... Estou
arruinado...’ e se esquece de DEUS, ele torna-se vítima
de câncer.
Uma mulher apaixonada cuja razão de viver
consiste na dedicação e devoção ao marido, não tendo
outro objetivo senão permanecer ao lado do companheiro, adoece ao descobrir que ele tem um relacionamento
extra conjugal e está preparando-se para a separação.
Quando ela se rende à derrota e imagina: ‘Ahhh! Nunca
mais serei feliz, minha vida não tem mais sentido, não
tenho mais motivo para viver’, nesta hora ela desperta
nas células a nuvem negra do câncer. Fato parecido su-
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cedeu à esposa de um doutor, que por sua vez era apaixonado por uma colega de trabalho. Ela vivia em função
do marido e adoeceu quando ele deixou de tratá-la como
no início da relação conjugal. Indagado sobre a cura desta mulher, em alta voz recomendei ao doutor: ‘Em tuas
mãos está o destino de tua companheira. Ela só voltará
a ter saúde se tu a tratares com amor, como no início de
vosso relacionamento’. Sendo ele uma pessoa de boa índole, seguindo meu conselho, observou a cura da esposa
e agradeceu-me a posteriori.
Durante anos, um trabalhador guarda suas economias no afã de realizar seu maior desejo material, que
é adquirir um imóvel. Entretanto, logo após a aquisição
a construtora vai à falência e ele, diante de tamanha decepção, fatalmente torna-se mais uma vítima do câncer.
Um homem apaixonado que se esforça para
agradar à companheira e percebe que o foco de admiração dela está em um perfil profissional diferente do seu,
deixa aflorar o câncer. Foi o caso de um indivíduo que
prestou exame vestibular várias vezes na tentativa de ingressar na faculdade de Medicina (alvo de admiração de
sua amada) e, ao ver-se preterido, sucumbiu ao câncer.
Um artista de sucesso que exige da emissora um
alto preço para renovação de contrato, em não sendo
atendido e a seguir colocado na gaveta, está sujeito a sucumbir ao câncer.
Um chefe de família que luta durante longos
anos a fim de prosperar na vida e deposita todas as suas
esperanças de continuidade genética no filho varão que
desencarna numa fatalidade, está fadado a adoecer de
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câncer. Foi o caso do famoso armador grego Aristóteles
Onassis, cuja morte de câncer vislumbrei quando, nos
anos setenta, seu filho Alexandre desencarnou num desastre aéreo.
O ex-Presidente da República Getúlio Vargas,
que se suicidou ao experimentar o amargo sabor da traição, deixando até uma carta desabafo despedindo-se da
nação brasileira, só não desencarnou de câncer porque
não teve paciência para esperar a doença.
O ex-governador paulista Mario Covas, cujo
maior sonho e anseio na vida em termos de política era
chegar à Presidência da República, ao sofrer derrota na
eleição, percebendo que não conseguiria nova oportunidade, despertou câncer nas células.
O ex-ministro brasileiro Adilson Funaro, idealizador do plano Cruzado, na época o candidato mais cotado para ser o futuro Presidente da República, estando
no ápice da popularidade, ao ver fracassado seu plano
econômico e, em consequência, prejuízo nos próprios
negócios e a descida nas pesquisas eleitorais, desencarnou vítima de câncer.
Na ocasião em que, sob chefia da ex-ministra
brasileira Zelia Cardoso de Melo, houve a adoção de um
plano econômico que confiscou todas as reservas monetárias mantidas em poupança, milhares de cidadãos
adoeceram de câncer, muitos deles por haverem depositado no banco as economias de toda uma vida de trabalho à espera de uma oportunidade para adquirir sua
única casa ou seu único automóvel.
Até um jovem pode despertar o câncer. Tive sob
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meus cuidados, em Caxias do Sul (RS), um adolescente
desenganado pela medicina que, por inibição, nunca revelara a ninguém ser apaixonado pela vizinha. Tendo-a
visto contrair núpcias com outro indivíduo, no momento da dor, do choque, da desilusão, despertou nas células
o câncer.
A mais bela apresentadora de jornalismo da televisão brasileira nos anos setenta, Marcia Mendes, exauriu vítima de câncer no auge da juventude também por
decepção amorosa.
Às vezes até uma criança recém-nascida pode vir
a adoecer. Podeis pensar: ‘Mas como pode uma criança
recém-nascida, com nove meses, um ano de idade, que
não tem plano, ideal nenhum, ficar com câncer?’ Neste caso, a causa origina-se em um membro da família,
mormente a genitora, ao sofrer uma frustração, uma desilusão, um choque emocional, uma desgraça. Ela acaba
transmitindo o câncer para a criança ao deixar de tratá-la
como de hábito, negligenciando os cuidados que deveria
ter com o rebento. A criança, muito ligada à genitora, em
sentindo seu desprezo, acaba por ser a vítima.
Conheci o caso de uma menina linda, em Belém
do Pará, que faleceu de câncer, suicidou-se espiritualmente aos sete anos de idade quando, tendo recebido
a notícia de que um membro muito querido da família
regressaria ao lar após longos anos de ausência, percebeu que todos a haviam deixado de lado e passaram a
gravitar em torno daquela pessoa.
Desde minha infância a Divina Providência colocou-me em contato com cancerosos. Aos dez anos de
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idade trabalhei numa verduraria (quitanda) cujo proprietário japonês, Jutaro Iriê, fundador e administrador
de uma indústria de defumação de peixes, fruto de longos anos de trabalho e expectativa, ao pressentir a irreversível falência do negócio desenvolveu câncer.
E assim em cada lugar diferente cada vez mais e
mais vítimas da doença apareceram em meu caminho a
fim de que lhes desse um alento. Desde menino, senti-me intrigado com esta enfermidade, em meu interior
nasceu a necessidade de saber e compreender o que leva
alguém a sucumbir, outrossim, por que com minha presença o enfermo sentia vontade de levantar-se da cama e
começar uma nova vida. Finalmente, meu PAI, SENHOR
e DEUS revelou-me detalhadamente a origem e a única
vacina contra o câncer.
Nos longos anos de minha caminhada sobre a
terra fui conduzido diversas vezes por parentes e amigos de cancerosos no leito de morte, já desenganados
pela medicina. Aqueles que me viram e me reconheceram sofreram um processo de reversão da doença, por
este motivo levantaram-se do leito de moribundo e começaram a viver uma nova vida pelo regozijo de saber
que DEUS reenviou-me a este mundo. Em Salvador (BA),
o filho de um cidadão prestes a cortar a traqueia trouxe-o à minha presença numa maca e, no mesmo momento,
o espectro-humano levantou-se dizendo estar com fome.
Recomendei-lhe que, a fim de readaptar o organismo, a
princípio se alimentasse à base de líquido: sopa de legumes, etc.1
1 Vide Os Primeiros Milagres no DESPERTADOR EXPLOSIVO Vol.1..
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Quando permaneci durante quinze dias no presídio São José por ocasião do Ato Libertário perpetrado
em Belém do Pará no histórico 28/02/1982, o psiquiatra
Antenor Costa veio à minha presença solicitar uma bênção a fim de obter a cura de leucemia. Após proceder aos
exames laboratoriais que constatavam a cura da doença,
embora tenha sido impedido de dar testemunho público
sobre minha identidade na TV Guajará (então Rede Bandeirantes, canal 4), sob ameaça de destituição do cargo
de diretoria do hospital psiquiátrico, ele visitou-me na
cela a fim de levar água de coco e um mosquiteiro de
rede, uma vez que no referido presídio os detentos dormiam em redes.
A esposa do cantor brasileiro Roberto Carlos,
Maria Rita, desencarnou de câncer. Ela o amava muito,
todavia, devido à proibição da família, teve de esperar
longos anos a fim de efetivar o casamento. Neste intervalo de espera, Roberto Carlos contraiu núpcias com a
atriz Mirian Rios, por quem se apaixonou; tempos depois divorciaram-se, ocasião que o levou a casar-se de
novo, desta feita com a mulher do primitivo idílio, Maria Rita. Só no leito conjugal esta percebeu que ele se
juntara a ela objetivando esquecer a outra, todavia continuava pensando nela. A decepção amorosa fez com que
a doença se lhe aflorasse; o falecimento foi largamente
divulgado pela mídia.
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O desprezo aos idólatras
Antes disso, Roberto Carlos mandara rezar missa de agradecimento à ‘padroeira’ (uma das centenas de
mães do deus inventado pelos homens) pela aparente
cura da esposa, com direito à presença de diversos artistas e até sacerdotes cantantes (show-men). Entoou hinos
de idolatria à dita estátua. Tudo não passou de uma farsa. Cerca de um mês depois, estava ele a rezar missa pela
morte da mulher.
Se ele tivesse pedido a cura da esposa diretamente ao ALTÍSSIMO, único Ser incriado, o DEUS que fez
os homens e não o deus que os homens fizeram, sem
intermediário, como ensinei quando me chamava Jesus
(‘Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a
porta, ora a teu PAI Celeste. E Ele, que vê o que se passa em
segredo, te dará a recompensa’ – Mateus c.6 v.6), em sua
bondade infinita meu PAI teria ouvido a súplica do penitente, posto que só se compadece ante o clamor de um
idólatra quando ele é ignorante. A culpa pelo pecado da
idolatria é então atenuada por haver-lhe sido ensinado
equivocadamente desde a infância na catequese do embuste ministrada pela proscrita igreja romana.
No entanto, uma pessoa esclarecida, instruída,
dificilmente será atendida ao se prostrar diante de estátuas porque DEUS despreza os adoradores de ídolos e
o desprezo do ALTÍSSIMO é sinônimo de maldição. Na
ocasião em que foi traído por seus correligionários, se
Getúlio Dornelles Vargas (o presidente suicida anteriormente mencionado) tivesse pedido ajuda unicamente ao
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SENHOR da Vida, sem intermediário, então, inspirado
por DEUS, não teria cometido o ato extremo, tampouco
ficaria à mercê do câncer. Todavia, estava desamparado espiritualmente porque arvorou-se em dono do país
numa atitude contrária aos princípios democráticos.
Conforme bem registra a História, ratificando o espúrio
decreto romano de Pio XI, em 31/05/1931, sem plebiscito,
declarou oficialmente como padroeira do Brasil a estátua
cognominada ‘nossa senhora aparecida’, a qual, se realmente fosse uma divindade, ter-lhe-ia prestado socorro face ao momento dramático por ele vivenciado (vale
lembrar que a princípio a estátua fora encontrada sem o
principal membro, carecendo que lhe agregassem justo
a cabeça). Foi, portanto, um falível pecador estrangeiro
(Pio XI), apoiado por um ditador, quem determinou esta
sujeição à aleijada emendada estátua, invocada como
‘mãe de deus’, na tentativa consciente ou inconsciente de
diminuir a majestade do ALTÍSSIMO. Isso é um absurdo, um desvario, pois DEUS, o SUPREMO CRIADOR,
único Ser incriado, não tem mãe.
É mister que o povo brasileiro remova os cadeados do raciocínio (dogmas) e veja que o Brasil posta-se
de costas para DEUS enquanto se submete a esta maligna imposição ditatorial, ajoelhando-se diante de uma
estátua cega, surda e muda, venerada e adorada como
padroeira. Este é o entrave, o óbice, o empecilho para
que meu PAI, que é vosso PAI, meu DEUS, que é vosso DEUS, abençoe a Terra de Santa Cruz, posto que a
estátua, por ser cega, não vê a miséria, a desgraça do
povo; por ser surda, não ouve o clamor do povo; por ser
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muda, não pode interceder junto a meu PAI, SENHOR
e DEUS a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos.
Assim disse o SENHOR quanto à gravidade do
pecado da idolatria, sobejamente registrado nas Sagradas Escrituras. Eis suas palavras: ‘Eu sou o SENHOR, vosso DEUS. Não fareis ídolos para vós nem imagens de escultura para adorardes, porque eu sou o SENHOR, vosso DEUS’
(Levítico c.26). ‘O ídolo, obra das mãos humanas, é maldito,
ele e seu autor’ (Sabedoria c.14 v.8). ‘Ficarão de fora do Reino de DEUS os idólatras... e todos os que amam e praticam a
mentira’ (Apocalipse c. 22 v.15). ‘Eu sou o SENHOR, este
é o meu nome. Eu não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim
pertence’ (Isaías c.42 v.8).

O laboratório interno e a vacina
Durante o jejum em Teotihuacán, no México, em
1980, meu PAI, SENHOR e DEUS mostrou-me que o corpo do ser humano, Sua mais bela e harmoniosa criação,
possui um laboratório interno em constante atividade,
cuja principal função consiste em separar o que é bom
do que lhe é maléfico. Por um lado, conserva os nutrientes necessários para seu harmonioso funcionamento. Por
outro lado, expele todo e qualquer resíduo tóxico capaz
de afetá-lo negativamente, o que poderia culminar com
o despertar do câncer nas células, dando início à degeneração do restante do organismo. É neste exato momento
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que se faz mister a vacina anticâncer, que consiste em
cumprir o primeiro mandamento, amar DEUS sobre todas as coisas e confiar nEle plenamente (‘Amarás o SENHOR, teu DEUS, de todo o teu coração, de toda tua alma,
de tudo teu espírito e de todas as tuas forças’ - Mateus c.22
v.37).
Desta forma, em simbiose com seu CRIADOR, o
ser humano usa o poder da mente a seu favor, mantendo o laboratório interno regularmente funcionando, que
varrerá para o exterior, através das fezes e da urina, todo
e qualquer resíduo prejudicial ao organismo2. Além disso, quando o ser humano confia em DEUS e vive dentro
de sua santa e eterna lei, Ele inspira-lhe quanto ao que
deve comer ou beber propiciando a anulação do efeito
negativo da substância nociva porventura ingerida, posto que na mãe natureza existem milhares de antídotos
para as mais variadas enfermidades. Às vezes a ingestão
de um alimento simples e até menosprezado (uma semente, uma folha de certa planta, uma raiz) pode proteger o organismo de adoecer.
Quanto aos que já foram acometidos pelo câncer, ao passarem a cumprir o primeiro mandamento de
corpo e alma, graças à anuência do ALTÍSSIMO, terão
abreviada a purgação. Os que necessitam de um ingrediente da mãe natureza recebem a inspiração divina e
serão induzidos a ingerir a espécie vegetal portadora
do composto certo que os ajudará na recuperação. Cada
ser humano é inspirado de uma maneira diferente posto
que cada um tem um corpo individual e em cada indiví2 Vide Armas Fundamentais para vencer o maligno no DESPERTADOR EXPLOSIVO Vol.2.
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duo o câncer se desenvolve de maneira particular. Mas
na maioria dos casos basta tão somente voltar à senda
do bem-viver, entrando em sintonia com o SENHOR
da Vida, que obterão o benefício da cura.
O laboratório interno de um ser humano que
sofre um baque, uma forte decepção e não confia em
DEUS assemelha-se a uma mulher que perde o marido
num acidente ou descobre que ele possui uma amante
e torna-se desanimada, desesperançada, desinteressada
pela vida, perdendo, com isto, o ânimo de limpar a casa,
fazer faxina e até de lavar a própria roupa. Assim também o organismo permanece sujo quando o laboratório
interno não reage a fim de limpar as toxinas existentes
e viabilizar a regeneração das células, pois até um certo
limite, o laboratório interno consegue processar e varrer para fora as sujeiras. O desânimo provoca a retenção
das imundícies e porcarias ingeridas junto à nutrição cotidiana inadequada, inconveniente, remédios, poluição,
etc. Eis por que existem alguns fumantes que vivem oitenta, noventa anos, enquanto outros, ainda jovens, adoecem de câncer no pulmão, por exemplo.

O fiel da balança
Quando o paciente recebe o diagnóstico de que
está com câncer, naquele instante ele tem que entregar
o destino nas mãos do ALTÍSSIMO, ao contrário usará
a própria mente para levar o câncer na direção que o
doutor diagnosticar. No momento da fraqueza, o orga-
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nismo torna-se debilitado, vulnerável. Se o doutor lhe
disser: ‘Cuidado, este tipo de câncer pode afetar a bexiga, o intestino e também o fígado’, se a pessoa não bloqueia a mensagem negativa, fatalmente levará o câncer
para aqueles órgãos. Então este ser degenerado passa a
ser seu autodestruidor, seu próprio anjo da morte num
caminho sem volta. O fiel da balança entre a saúde e a
doença, entre morrer de câncer e não morrer, é a mente;
é mister permanecer conectado ao SENHOR da Vida e
usar a mente para bloquear o diagnóstico negativo, assim produzirá antídoto ao invés de veneno.
Baseado nisso é que, nos longos anos de peregrinação sobre a terra, quando colocava minhas mãos sobre
a cabeça de um canceroso e lhe fazia sentir vontade de
viver depois de ver quem sou, ele pensava: ‘Mas então
Cristo está na terra, então nem tudo está perdido, então
DEUS existe, agora tenho esperança porque encontrei o
Filho de DEUS, tenho um motivo para viver’. A partir
daí o laboratório interno voltou a funcionar a seu favor.
A contagem do tempo passou a ser-lhe favorável enquanto antes era contrária.

A influência do meio ambiente
Alguns dentre vós podeis me perguntar: ‘Se o Senhor diz que o câncer é o suicídio da alma, é a doença da tristeza e se aflora quando a pessoa desiste de viver, como explicar
o desenvolvimento do câncer a partir da ingestão de certos alimentos ou substâncias consideradas cancerígenas?’ Eis o que
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meu PAI me revelou nessa questão.
Cerca de cinquenta anos atrás, o câncer era considerado prioritária e basicamente doença de rico, mas
hoje em dia os hospitais estão repletos de pessoas com
câncer, oriundas de todas as classes sociais. Acontece
que nas últimas décadas houve um aumento exagerado na quantidade e variedade de drogas e conservantes
adicionados em produtos industrializados, uso de agrotóxicos nas plantações, hormônios nas criações de aves,
gado, etc., produção de fast-foods, alimentos artificiais e
inadequados à saúde, alterados biologicamente (os chamados transgênicos), além da poluição das águas e do
ar. Ao mesmo tempo, as disputas sociais pela garantia
de sobrevivência tornaram-se mais acirradas no cotidiano dos habitantes da terra, em consequência da procriação desordenada. Isso tudo contribuiu para o aumento
de vítimas do câncer também entre as classes sociais menos favorecidas. Por quê?
Porque a ingestão excessiva de alimentos artificiais, intoxicados, alterados geneticamente, além de ocasionar obesidade, impede que o laboratório interno do
organismo acione o mecanismo de higienização interna.
Isso produz no indivíduo um mal-estar, que gera tristeza, desânimo, desejo de fenecer, anulando a vontade, o
prazer de viver. O corpo intoxicado vai produzindo na
mente, dia após dia, um grau mais elevado de tristeza,
desânimo, desinteresse pela vida... é quando detona o
câncer. Mesmo cumprindo o primeiro mandamento e
confiando no CRIADOR, invocando-O com fervor, os
que assim procedem podem ter um passamento mais
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suave, todavia a doença chega. Neste caso, quando o penitente se volta para o CRIADOR, ele consegue um final
de vida menos horrível.
É imprescindível salientar que a dieta diária desempenha um papel fundamental na condição fisiológica do organismo. As estatísticas mostram que o predomínio do câncer entre obesos é muito maior do que entre
indivíduos de peso normal. A nutrição apropriada influi
na manutenção da saúde. Ao cumprirdes o primeiro
mandamento, amando DEUS sobre todas as coisas, sentireis necessidade de mudar vossos hábitos de vida. Isso
significa melhorar a alimentação com produtos naturais
(basicamente vegetais crus), adotar uma atitude mental
positiva, com o pensamento voltado para o ALTÍSSIMO,
procurar viver próximo à natureza, respirando ar puro e
bebendo água pura sempre que possível, praticar exercícios, principalmente as caminhadas (como já disse há
dois mil anos: ‘Se alguém te obrigar a caminhar uma milha,
vai com ele duas’ - Mateus c.5 v.41), mudar os padrões de
vida, partindo do estilo de vida licencioso, pernicioso,
para o de edificador da saúde, etc.
Desta forma, ao viverdes em harmonia com vosso PAI Celeste e com a Mãe Natureza, estareis ativando a
desintoxicação do corpo e estimulando os órgãos e funções vitais a trabalharem convenientemente, aumentando e fortalecendo o próprio poder de cura do laboratório
interno do organismo. Da parte de meu PAI, exorto-vos
novamente: fazei vossa parte que Ele vos ajudará.
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A indústria do câncer
Sendo, portanto, gratuita e tão singela a vacina
anticâncer, que, vale frisar uma vez mais, consiste no fiel
cumprimento do primeiro mandamento da lei divina,
por que então milhares e milhares de pessoas continuam
a fenecer a cada ano vítimas desta doença? A resposta é
muito simples, e enquanto perdura o boicote que me é
imposto pela desinformação organizada, não me é dado
revelar à humanidade a vacina concedida pelo meu PAI.
A questão é que o sistema médico atual é uma organização monopolista-profissional orientada para o lucro,
construída sob o princípio: ‘Quanto mais doenças, mais
lucros’. Por isso a eliminação total das doenças, sejam
elas o câncer ou qualquer outra, é contrária aos interesses econômicos básicos do complexo industrial hospitalar droguista. A doença é um grande negócio: envolve
cerca de 100 bilhões de dólares anuais. O câncer representa uma das maiores fontes de renda dos hospitais. A
verdade é que, enquanto são desperdiçadas enormes
somas de dinheiro em busca de um antídoto, as pessoas são impossibilitadas, impedidas de enxergar que a
cura está dentro delas mesmas.
A medicina veio do ALTÍSSIMO. Nas Sagradas
Escrituras, no livro de Eclesiástico capítulo 38 está escrito: ‘Honra o médico, porque é necessário, o ALTÍSSIMO é
quem o criou. Toda medicina vem de DEUS... O ALTÍSSIMO
é quem produziu da terra os medicamentos, e o homem prudente não terá repugnância por eles’, malgrado nem todos
os médicos sejam fiéis ao CRIADOR, tão pouco ao jura-

INRI CRISTO revela a Vacina Anticâncer

25

mento hipocrático. Assim como em todas as profissões,
infelizmente na medicina também existem mercenários,
facínoras que visam tão somente ao lucro ilícito, alguns
dos quais, os mais azarados, são desmascarados e enviados ao cárcere.
Em 1978, quando convidado a falar aos doutores
na Sociedade de Cancerologia de La Paz (Bolívia), tendo-lhes exposto a vacina gratuita contra o câncer, alguns,
indignados, outros até enfurecidos, exclamaram: ‘Do que
valem nossos longos anos de estudo na universidade, as exaustivas horas de pesquisa em pós-graduação, se a vacina é tão
simples e, se revelada à humanidade, está ao alcance de qualquer indivíduo!’ Uma minoria, não obstante, assimilando
minha mensagem, permaneceu meditativa e, sendo honesta intelectualmente, permaneceu favorável à verdade. Um deles, num gesto mui reverente, ofereceu-se a
conduzir-me de volta ao Hotel Glória de La Paz, uma
vez que a presidente da associação (que me convidara e
promovera o encontro), após ouvir a revelação, desconsertada, desapontada, contrariada em seus interesses,
mostrou-se descortês não permitindo ao motorista que
me reconduzisse ao hotel. Durante o trajeto, este médico
disse-me: ‘Regozijo-me que DEUS tenha revelado a solução,
o antídoto desta moléstia terrível. Para mim isto é mais relevante do que a perspectiva de lucro no exercício da medicina’.

A razão do primeiro mandamento
Quando meu PAI, SENHOR e DEUS instituiu
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o primeiro mandamento determinando que o amássemos antes de todas as coisas, não foi por egoísmo, arrogância, empáfia, prepotência ou para diminuir os seres
humanos, tampouco para reduzi-los a sua respectiva
insignificância. Ao contrário: por bondade e amor, Ele
revelou-lhes o mandamento fundamental que faculta a
segurança, o bem-estar espiritual, o equilíbrio mental,
enfim, o necessário e indispensável para viverem felizes
na terra.
Ao amardes, antes de todas as coisas, meu PAI,
que é vosso PAI, meu DEUS, que é vosso DEUS, único
ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração
e veneração, único SENHOR do Universo, estabeleceis
uma simbiose, uma corrente energética de dinâmico
amor recíproco que vos protege, vos abençoa, vos deixa
felizes onde quer que estejais. É uma aura espiritual, um
invólucro antimalignidade à semelhança de um escudo
que garante a invulnerabilidade contra agressões externas. Todavia, no instante em que rompeis esta corrente,
vos sujeitais a toda sorte de agressões e enfermidades,
perdeis a proteção emanada do CRIADOR.
Que o SENHOR DEUS, meu PAI, vos ilumine
e conceda a graça de entender o significado de minhas
palavras. Qualquer ser humano que assimilar esta revelação sem titubear, sem reservas, estará imunizado
contra o câncer. Só por amor exponho esta revelação
da parte de meu PAI, SENHOR e DEUS mesmo ante as
acusações dos insensatos, esquizofrênicos, de que eu sou
insano. Na verdade, a loucura e a sabedoria caminham
tão paralelamente juntas, cuja linha divisória é tão tênue,
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tão ínfima que se torna perigoso confundir. Muitos podem pensar que sou louco. A estes respondo: sou louco
sim, mas de amor pela humanidade. Ao contrário, não
revelaria minha identidade mesmo depois de haver sido
crucificado .”
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O NOVO PAI-NOSSO
Revelação de DEUS a INRI CRISTO
PAI eterno e inefável,
DEUS infalível,
CRIADOR do Universo,
Santificado seja o Teu nome;
Seja feita a Tua vontade
Assim na terra como no céu.
Graças Te dou pelo manjar
Que emana de Ti;
Aparta-me dos erros
E ilumina-me
Para que eu Te sirva
Sem equívocos,
Glorificando-Te
Hoje e sempre,
Ó PAI.
Quando se chamava Jesus, INRI CRISTO ensinou
a orar assim: “PAI Nosso, que estais no céu, santificado seja
o vosso nome, venha a nós o vosso reino...” (Mateus c.6 v.910). Após dois mil anos de ausência, INRI CRISTO voltou
conforme havia prometido e instituiu na Terra o Reino de
DEUS, formalizado pela SOUST, nascida no interior da
catedral de Belém do Pará no histórico 28/02/1982. Logo,
não é mais lícito continuar dizendo nas orações “venha a
nós o vosso reino”, uma vez que o Reino de DEUS já está
instituído na Terra.
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Por esta razão é que o ALTÍSSIMO revelou a INRI
CRISTO o Novo PAI Nosso, que é a oração mais forte,
mais perfeita e mais bela, o meio mais sublime de contactar-se com o PAI Celeste. Os filhos de DEUS legítimos,
cristãos autênticos, herdeiros do Reino dos céus, conscientes e confiantes, aprendem a orar o Novo PAI Nosso
em suas casas, pois o que INRI CRISTO disse há dois mil
anos vale para sempre: “Tu, porém, quando orares, entra
no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu PAI Celeste em
segredo. Em segredo Ele vê o que se passa e te abençoa”
(Mateus c.6 v.6). Não carecem ir aos templos construídos por homens, uma vez que transformam suas casas em
templos de DEUS. E assim estabelecem a simbiose com
o Supremo CRIADOR, único Ser incriado, único eterno,
único Ser digno de adoração e veneração, único SENHOR
do Universo.

30

CÂNCER: suicídio lento, homeopático da alma

Conheça o livro DESPERTADOR EXPLOSIVO Volumes 1 e 2:

O livro DESPERTADOR EXPLOSIVO é um mudo que
fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que
vive e ensina a viver. Este livro é a chave do Reino de DEUS.
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