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RAIO-X E TRATAMENTOS ELÉTRICOS 
 
18 de dezembro de 1959 
Escola Bíblica 
W. 1025 Indiana Avenue 
Spokane 17, Washington 
 
Querida Irmã, 
 Tenho sua carta escrita em 07 de dezembro, na qual você perguntou se 
Ellen White falava contra o uso de tratamentos elétricos. Não, a Irmã White não 
falava contra o uso de tratamentos elétricos. Alguns tratamentos elétricos foram 
introduzidos bastante cedo no trabalho do Sanatório de Battle Creek e 
continuaram sendo usados ao longo dos anos. Pensamos que Ellen White 
aprovava esses tratamentos. Vamos também que quando ela estava em Loma 
Linda, já tarde na vida, ela consultou um médico por causa de uma mancha 
escura na testa, e pensaram que o que estava causando aquele problema 
poderia se desenvolver em câncer de pele. O médico recomendou tratamentos 
de raio-x. Ela se submeteu a uma série de mais de vinte tratamentos. O 
problema foi removido e por isso ela deu graças. Veja Mensagens Escolhidas, 
livro 2, pág. 303, para referências.  
 No entanto, é interessante que a Irmã White mencionou algumas 
questões a respeito de alguns procedimentos, incluindo o raio-x. Ela disse que 
se usado de forma imprudente ele pode causar muitos danos. Entende-se 
muito mais sobre isso hoje do que em 1906, quando ela escreveu esse 
conselho para o Pastor Burden. Estou anexando uma folha que contém 
algumas das precauções que ela enviou para o Pastor Burden, que trabalhava 
como gerente no Sanatório Paradise Valley. Ele publicou isso em um panfleto 
na época. Você pode observar a moderação nos seus conselhos e eles cabem 
no padrão de conselhos e precauções que vieram através de sua caneta ao 
longo dos anos. Devemos reconhecer que grandes avanços foram feitos na 
ciência médica desde a morte da Sra. White, e existem muitos procedimentos 
empregados que usam grandemente a eletricidade. Os perigos da má 
utilização são bem conhecidos agora. Estou feliz que nos tenha escrito a 
respeito desse assunto e acredito que a informação que lhe passamos seja de 
bom proveito.  
Com os melhores desejos,  
Sinceramente seu irmão, 
Arthur L. White, Secretário 
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