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JESUS E A SAÚDE HUMANA
Nos quatro evangelhos se podem ler, pelo menos, 82 relatos ou referências a ações prodigiosas de Jesus que têm uma relação direta com a saúde ou com o cuidado pela vida. De
prodígios diretamente relacionados com a saúde das pessoas, encontram-se 26 referências no
evangelho de Mateus, 23 no de Marcos, 29 no de Lucas e 4 no de João. Portanto, ao falar da
relação entre Jesus e a saúde humana encontramos uma documentação abundante. Isso quer
dizer obviamente que, para Jesus, do modo como nos apresentam os redatores dos evangelhos, o problema da saúde humana foi uma preocupação de primeira importância. Sem dúvida
alguma, Jesus considerou que melhorar a saúde das pessoas e dar vida a elas era uma tarefa
fundamental em sua vida e na missão que tinha que cumprir para nos falar de Deus e para
tornar Deus presente.
Os Evangelhos resumem sua atuação dizendo que Ele “percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e
doenças” (Mt 9,35). Esta ação de recuperar a saúde não é algo secundário, mas o traço que
melhor caracteriza o Messias, o enviado de Deus. Quando o Batista pergunta pelo Cristo, só
recebe esta resposta: “Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são curados e os surdos
ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa Notícia é anunciada aos pobres” (Mt 11,2). Nisto consiste a tarefa evangelizadora: entrar na cidade, curar o que existe nela de enfermo, e, a partir
desta ação curadora, proclamar que está chegando em suas vidas um Deus que cura.
Promover o reinado de Deus entre os homens, tal como Jesus o fez, exige e traz consigo
a tarefa de libertar o ser humano das forças do mal, potenciando sempre uma vida saudável.
Esta luta por um homem mais sadio não é algo acidental e secundário. É conteúdo essencial
do ato evangelizador. Pregação missionária e tarefa curadora fazem parte de uma mesma
dinâmica que há de abrir caminho ao reinado de Deus entre os homens: “Vos envio a proclamar o Reino de Deus e a curar” (Lc 9,2; cf. Mt 10,7-8; Lc 10,9; Mc 6,7. 12-13). A comunidade de Jesus não pode proclamar a salvação de Deus descuidando de sua tarefa curadora.
A DIMENSÃO TERAPÊUTICA DA COMUNIDADE CRISTÃ
A Igreja cuidou e desenvolveu o mandato de ensinar (“Ide e ensinai”). Pensemos no desdobramento da pregação, no exercício do magistério doutrinal ou no cultivo da teologia. A
Igreja cuidou do mandato de batizar (“Ide e batizai”). Basta observar a práxis sacramental,
o desenvolvimento da celebração litúrgica ou a regulação dos diferentes rituais. Mas nem
sempre ela soube dar um conteúdo ao mandato de Jesus: “Ide e curai”. A ação evangelizadora
da Igreja se empobrece gravemente quando ela esquece o valor fundamental que se encerra
na cura do ser humano como experiência libertadora a partir da qual se anuncia a salvação
total de Deus.
O homem moderno necessita de uma saúde mais atenta a todas as dimensões do seu ser
e mais aberta à sua salvação total e definitiva. A fé cristã pode ser uma instância crítica que
ajuda a corrigir aspectos pouco humanos de um modelo de saúde excessivamente medicalizado e tecnificado ou ingenuamente idealizado e absolutizado. Por outro lado, precisamos
redescobrir e recuperar a fé como fonte de saúde integral. Muitos são os homens e mulheres
que se dizem cristãos, mas não descobriram que a fé é fonte de vida saudável e que o Evangelho vivido de maneira coerente se traduz em um estilo de vida no qual a saúde tem parte
fundamental. Sempre que o Evangelho chega de verdade a uma pessoa ou a uma sociedade,
ele há de ser, de alguma forma, experimentado como fonte de vida libertada, capaz de ajudar
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o ser humano a crescer e a desenvolver-se de maneira saudável.
Desde já, urge esclarecer um possível equívoco. Precisamos evitar qualquer tipo de interferência ou confusão entre fé e medicina. A ação médica (medicina orgânica, psiquiatria,
psicoterapia) não pode nem deve substituir a religião. A religião, por sua vez, não pode nem
deve pretender substituir a ciência médica. Não se trata, portanto, de “degradar a religião”
utilizando-a como um meio a mais para se obter alguns efeitos psico-higiênicos, nem de reduzir a salvação à saúde, mas de verificar na experiência e na práxis cristãs que a fé promove
a saúde integral, aberta a essa salvação plena e transcendente à qual o homem está chamado
do mais profundo do seu ser. A salvação vai se realizando ou se frustrando em nós à medida
que acolhemos ou rejeitamos a Jesus Cristo. Porém, se há acolhida, esta contribui desde já
para sanar, libertar, unificar e potenciar a existência do crente. Sendo assim, a ninguém se
deve ocultar a importância que pode ter, para o crescimento saudável do indivíduo, a fé num
Deus criador e Pai da vida, e uma existência inspirada no Evangelho.
Os textos evangélicos, mais que um grande relato histórico, são uma mensagem religiosa. Portanto, os evangelhos foram pensados e escritos não para historiadores ou médicos,
mas para crentes. Independentemente do que realmente tenha ocorrido com os enfermos e
endemoninhados dos quais falam os evangelhos, o que está fora de dúvida é que, mediante
esses relatos, diz-se aos cristãos que para Jesus, uma das coisas mais fundamentais da vida
é a saúde das pessoas. Com isso Jesus estava dizendo que uma das coisas que Deus quer
acima de tudo e que mais interessam a Ele é a saúde, a vida, a dignidade e a felicidade dos
seres humanos. Trata-se, portanto, de uma mensagem religiosa que modifica radicalmente a
religião. Porque significa que a religiosidade precisa ser entendida e praticada de maneira tal
que, antes do culto religioso, das cerimônias sagradas, das rezas, dos templos e de todas as
suas liturgias, se olhe para a vida das pessoas, bem como para sua saúde, sua dignidade e
sua felicidade. Dito de outra forma, para Jesus e para o Deus de Jesus o humano vem antes
do sagrado, antes do religioso e, inclusive, antes do supostamente divino. E a razão é clara: o
Deus de Jesus não se encarnou nem “no sagrado”, nem “no religioso”, mas sim “no humano”.
Consequentemente, apenas quem leva a sério o humano e se comporta retamente com o que é
próprio da condição humana, pode conectar-se e encontrar o Deus que se humanizou, o Deus
dos cristãos revelado em Jesus. Desse modo, encontramo-nos diante do seguinte fato central:
tudo o que os evangelhos nos contam sobre curas e atos prodigiosos de Jesus não apenas
modifica radicalmente a religião, mas modifica, sobretudo, a ideia que temos ou podemos
ter sobre Deus. Isso redefine nossa compreensão de quem é e como é Deus. Não é o Deus do
poder, dos feitos estrondosos e dos prodígios, mas o Deus que se mostra a nós como exemplo
surpreendente da mais íntima humanidade. Quer dizer, o sinal determinante de que Jesus traz
a solução do mundo, não consiste em que tenha feito (ou continue fazendo) ações portentosas e curas milagrosas, mas sim em que, em Jesus e mediante o que Ele realizou, a vida
vence a morte. Não se trata, portanto, nem de ações que superam as leis da medicina, nem de
prodígios de tipo mágico. Trata-se de algo muito mais simples e mais próximo: Jesus foi tão
profundamente humano que se pôs do lado da vida e deu vida, vencendo as forças da morte.
Não se conhece a Jesus nos dogmas formulados com categorias metafísicas, mas nos
fatos que se podem ouvir, ver e palpar. Porém, não é nenhum exagero dizer que a dogmática
cimentada sobre a metafísica tem sido uma fuga da ação histórica, uma espécie de escapatória que tem servido aos homens da Igreja e não a poucos fiéis para evadir-se da realidade
concreta, daquilo que entra pelos olhos, que é patente e que as pessoas percebem que não
há engano. O que na verdade importa nesse relato é que se pode conhecer Jesus, identificá-lo
e encontrá-lo ali onde se alivia o sofrimento humano, onde se devolve a alegria aos que se
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veem limitados, privados de sua integridade e de sua dignidade: os cegos que recuperam a
visão, os coxos que deixam de estar mutilados, os leprosos excluídos que voltam a integrar-se
na convivência social, os surdos que se interagem do que acontece, os mortos que recuperam
a vida e os pobres aos quais se dá a Boa Notícia, o Evangelho de Jesus (Mt 11,5; cf. Is. 61,1;
42,18; 1Rs 17,17-24; 2Rs 4,18-37; 5,1-27). O mais destacável aqui, para análise cristológica,
é que o ser de Jesus se explica a partir do cuidado pela saúde que Ele teve. Jesus praticou
esse cuidado pela saúde de uma forma que entrava pelos olhos, que se podia tocar com as
mãos, sem necessidade de mais explicações. Algo, portanto, que todo mundo entende, sem
necessidade de outros argumentos nem de eruditas teologias. O problema é mais simples
e, ao mesmo tempo, mais árduo. Trata-se de melhorar as condições de vida e de saúde, de
bem-estar e de cuidado das pessoas, coisas que estão ao alcance de todos. Sem esquecer que,
nas condições de vida e desenvolvimento em que vivemos, é um componente essencial e,
mais ainda, central do cuidado e da preocupação pela vida. Essa questão envolve o exigente
e complexo problema ecológico de que tanto se fala e se escreve. A ética evangélica também
é exigente nesse aspecto, agora mais do que nunca. Por mais estranho que pareça, o fato é
que a preocupação de Jesus pela vida e a saúde das pessoas provocava rejeição e, às vezes,
até “escândalo”, como o indica o próprio Jesus (Mt 11,6 par). Dar a vida às pessoas e aliviar
o sofrimento dos mais infelizes eram coisas que deixavam nervosos os líderes da religião.
O Reino de Deus, antes de mais anda, é isso: curar enfermidades, aliviar sofrimentos, dar a
vida. É o que fica evidente nas instruções que Jesus deu aos discípulos quando os enviou precisamente para anunciar o reino de Deus (Mt 10,1. 7-8 par). Mais tarde, quando Jesus já não
estava neste mundo, o Apóstolo Pedro resumiu sua vida dizendo que “passou fazendo o bem
e curando a todos os oprimidos pelo diabo” (At 10,38).
Mas o problema central posto pelas curas narradas nos evangelhos não está em nada
disso. A questão fundamental em todo esse assunto está no fato de que Jesus, precisamente
por aliviar sofrimentos, suprimir penas e desgraças e dar vida plena àqueles para quem a vida
estava ameaçada ou limitada, teve de suportar um conflito tão grave com a religião e seus
dirigentes que, precisamente por fazer o bem aos infelizes, foi considerado um escandaloso,
subversivo, um perigo e uma ameaça para o sistema, até o extremo de isso ter-lhe custado
perseguições e, por fim, a própria vida. Isso quer dizer logicamente duas coisas. Em primeiro
lugar, que aos dirigentes religiosos interessa mais a religião do que a vida, pois lhes interessa
mais a observância das normas religiosas do que a saúde, a felicidade e, inclusive, a vida dos
seres humanos. Em segundo lugar, tudo isso também quer dizer que é tão exato quanto doloroso afirmar que Jesus compreendeu perfeitamente que a religião pode ser e costuma ser uma
ameaça, um perigo muito sério para a vida e para a felicidade dos seres humanos. Por isso,
exatamente, é que Jesus não apenas curou tantos enfermos como, ainda, fez isso de forma
provocativa, quando era proibido pela religião e infringindo diversas normas dos especialistas religiosos. O que queria não era outra coisa senão desmascarar a enorme contradição da
religião e de seus dirigentes sempre que estes antepunham as práticas, as observâncias e a
obediência religiosa à vida, à dignidade e à felicidade dos seres humanos.
O SER HUMANO ENFERMO
O que fazer diante da enfermidade inevitável, do acidente absurdo, da enfermidade
crônica, das deficiências ou do envelhecimento? A partir de uma perspectiva realista, faz-se
necessário também refletir e desenvolver a “forma sadia” de viver a enfermidade, os limites
biológicos da existência, a velhice ou a proximidade da morte. A fé cristã, sem imiscuir-se
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em absoluto ao âmbito da ciência médica, pode levar ao crente todo um universo de sentido
e de esperança para que ele possa enfrentar e assumir de maneira humana e digna a dimensão
negativa e dolente desta vida, necessariamente frágil e caduca.
O objetivo da ciência médica é eliminar o que existe de nocivo na enfermidade para
ajudar o organismo a curar-se. A possível contribuição da fé se situa em outro plano, e consiste em colaborar, junto com outras instâncias, a fazer com que o indivíduo viva a cura de
sua enfermidade como um processo orientado para uma cura mais integral de toda a pessoa.
Quando a enfermidade é irreversível, consiste em ajudar o enfermo a “dizer sim ao incurável”
de maneira humana e esperançosa. Assim o entende B. Häring: “O serviço que a Igreja presta
deve capacitar os homens a entender melhor o que é a saúde integral, a aprender a encontrar e
difundir a saúde, a descobrir um sentido profundo na enfermidade, e a dizer sim ao incurável.
Também isso faz parte da ‘saúde do homem inteiro’”.
O CARÁTER PATÓGENO DA SOCIEDADE
A saúde não é um fenômeno puramente individual, mas também social. Toda a sociedade pode estar enferma e patógena. Para viver de maneira saudável a pessoa precisa viver
numa sociedade sadia. Não se pode pensar somente numa sociedade onde desapareceram as
epidemias e as enfermidades contagiosas ou onde se alcançou um nível de higiene saudável,
mas num grupo humano onde os costumes e comportamentos, as estruturas sociais e a convivência sociopolítica ajudem as pessoas a descobrir sua vida de forma sadia. Não é difícil
adivinhar a importância que pode ter em todo este planejamento um comportamento ético
inspirado no seguimento de Jesus.
De maneira geral pode-se dizer que o estilo de vida promovido na sociedade contemporânea não favorece a saúde. Os especialistas não duvidam em afirmar que “o estilo de
vida que temos escolhido e cultivado livremente causa o maior número de enfermidades”.
Alguns chegam a falar de neuroses e enfermidades do homem moderno. O certo é que, entre
as principais enfermidades que hoje causam a morte, devemos enumerar não poucas que têm
sua origem no estilo de vida próprio do homem contemporâneo, tais como enfermidades do
coração, câncer, angiopatias cerebrais, cirroses hepáticas e suicídio. Não é difícil enumerar
diversos fatores que perturbam e deterioram a saúde do homem atual: vida agitada, falta
de descanso suficiente, alimentação excessiva, deslocamentos constantes, pouco exercício
físico, contaminação urbana etc. Porém, com frequência, o estilo de vida pouco saudável
tem raízes mais profundas. A carência de valores, o vazio interior, a falta de comunicação, a
massificação, o esvaziamento ético, a dissolução dos lares, a banalização do sexo, o amplo
leque de drogas, a competitividade implacável, a falta de projeto pessoal e outras frustrações
impedem o crescimento e o desenvolvimento saudável de não poucas pessoas.
A sociedade atual alimenta a tendência de viver na abundância. Come-se e bebe-se em
excesso. E não por necessidade, nem por apetite demasiado. Os motivos são quase sempre
mais profundos. A tensão em que se vive, a ansiedade, o aborrecimento ou o estresse levam
não poucas pessoas a comer e a beber de maneira pouco sóbria e equilibrada. As consequências são perceptíveis. A comida excessiva, o álcool abundante, a vida sedentária, o tabagismo
tem repercussões físicas danosas e produzem obesidade, hipertensão, alterações cardiovasculares e outras disfunções. Além disso, uma vida dominada pelo excesso à mesa ou pelo
conforto exagerado atrofia o crescimento humano da pessoa, causa uma espécie de letargia
na vida interior, reduz a criatividade, favorece a regressão.
De fato, a vida moderna não favorece o crescimento de pessoas interiormente consist9

entes, mas sim frágeis e instáveis. Não são poucas as que enfrentam a vida a partir de uma
atitude deprimida, quase sem interesse algum por nada, com desencanto, sem criatividade,
de maneira apática, sem um amor positivo para com a vida. Trata-se de pessoas que não
conseguem viver sua existência de forma saudável. Não é difícil observar nelas alterações
psicossomáticas de diversas ordens. Sem estímulos nem razões para viver, estas pessoas se
arrastam um dia após o outro, prisioneiras de sua depressão, de seu abatimento e de seu
“cansaço total”.
O vazio existencial, segundo sociólogos e antropólogos, é a neurose mais grave e a alienação mais profunda do homem contemporâneo, privado de sentido totalizante pra sua
vida e frustrado em sua necessidade mais profunda como ser humano. Não são poucas as
pessoas que “perderam o centro” e não sabem a partir de onde viver. Estranhas a si mesmas,
subsistem como um objeto que ainda continua funcionando. Onde falta sentido, impera a
desintegração e fragmentação da pessoa, o consumo despersonalizado do sexo, a corrida às
drogas, a tendência à destruição psíquica e a deterioração corporal.
Fala-se muito em consumismo contemporâneo. Sem dúvida, é um dos sinais mais patentes do caráter doentio da sociedade atual. Homens e mulheres correm o risco de converter
sua existência numa mera satisfação de necessidades superficiais, ignorando ou descuidando
das necessidades mais profundas e entranháveis do ser humano. A pessoa acaba vivendo
simplesmente para consumir coisas, roupas, carros, bebidas, livros, conferências, revistas,
paisagens, televisão, cultura, religião…. Tudo está aí para ser consumido. O indivíduo já não
sabe mais relacionar-se de maneira sadia com as coisas.
UMA SAÚDE INTEGRAL
Jesus se preocupa com a saúde dos indivíduos, mas Ele não se esquece da saúde da comunidade humana. A saúde que Ele promove não é um assunto individual, mas social. Ele trata
de fazer nascer, pois, um homem novo em todas as suas dimensões. Não devemos esquecer
que Jesus está criando saúde social quando defende uma convivência fundamentada na verdade e a partir da verdade (Lc 6,41-42; Mt 5,37), ou quando busca relações sociais onde o
amor tem a última palavra (Jo 13,35; 15, 3) e unifica o comportamento das pessoas (Mt 22,
36-40). Jesus trabalha por uma sociedade mais saudável quando convida a uma vida libertada da escravidão do dinheiro (Mt 6, 24) e da obsessão pelas coisas (Mt 6,21), ou quando se
esforça para criar uma maior fraternidade entre homens que se respeitem mais (Mt 5,21-26),
se compreendam melhor (Mt 7,15) e se perdoem sem impor condições (Mt 18,21-22). Ele
luta por uma melhor saúde social quando denuncia o estado esquizofrênico de uma sociedade
dividida, onde os ricos comem e riem contentes, enquanto ao lado deles persistem pobres famintos que continuam chorando (Lc 6,21-26), ou quando condena uma vida religiosa e moral
reduzida ao legalismo e ao culto vazio, mas esquecida da justiça e do amor.
A partir de uma perspectiva cristã, cuidar da saúde exige comprometer-se num trabalho
de conversão que nos ajude a ir passando do ressentimento ao amor fraterno, do isolamento
à comunicação amistosa, do egoísmo à gratuidade, da apatia à compaixão, da passividade à
criatividade, da autorrejeição à autoestima de quem se sente filho de Deus. Orientar a vida
de maneira saudável implica também cuidar melhor do espírito, recuperar uma relação sadia
com Deus, libertar-se de feridas e culpabilidades prejudiciais do passado, dar um sentido
último de esperança à existência. Por outro lado, não devemos esquecer esta perspectiva
curadora ao considerar a atividade de Jesus chamando a todos à “conversão do coração”. Na
mentalidade semita o coração é a sede das decisões, o lugar onde se decide a orientação da
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pessoa para a vida ou para a morte. É decisivo curar o coração, pois “é de dentro do coração
do homem que sai o mal” (Mc 7, 21). Ao chamar à conversão, Jesus convida a colocar-se
a caminho rumo a uma verdadeira saúde, iniciando um processo de cura que leva ao desenvolvimento e à maturação sadia da pessoa.
Jesus promove a saúde como integração da pessoa. Curar é libertar da fragmentação, da
divisão interior. Jesus luta contra “o diabólico” (diábolos: o que separa). Faz a pessoa crescer
em termos de harmonia, de unificação, de reconciliação com o próprio ser e com a vida.
A saúde que Jesus suscita é promovida a partir do amor e através do amor. Ela é impulsionada por compaixão, isto é, por uma preocupação real com o mal do ser humano e com
um desejo eficaz de libertá-lo desse mal. Sem essa compaixão pode haver técnica curadora
ou remédio terapêutico, mas não se pode produzir essa relação curadora que Jesus estabelece
com as pessoas. Este amor curador é fruto de aproximação, de solicitude, de estima pela
dignidade do enfermo, de respeito à sua capacidade de cura. Pode-se dizer que, quando Jesus
se detém diante dos enfermos para impor suas mãos, Ele desperta neles a fé, perdoa seus
pecados, cura seus males, mostra-lhes, antes de mais nada, que eles são dignos de amor. Mais
ainda: está lhes tornando palpável a proximidade misericordiosa de Deus. Seus gestos de cura
encarnam e tornam real o amor do Pai para com estes seres pequenos e desvalidos. Essas
pessoas marginalizadas pelo mal o reconheceram como a mão amorosa do pai estendida para
eles. Com sua atuação curadora, Jesus é sinal de que Deus não os abandona. A saúde que Ele
promove beneficia o fraco. Os sinais que Ele realiza “lhe anuncia a chegada de um mundo
novo, saudável, fraterno, fechado à destruição e aberto à plenitude”.
O Evangelho, acolhido com fé, trabalha como força terapêutica que leva sentido ao
homem de fé, proporcionando-lhe a base espiritual que lhe permite libertar-se de seu vazio
interior e de sua fragmentação. A fé no Deus revelado em Jesus Cristo ajuda a recompor a
existência e a reunificar os fragmentos, faz redescobrir a própria dignidade, irradia biofilia,
permite a abertura ao horizonte de uma esperança última. A cura como experiência de recuperação da vida, como afirmação da dignidade humana, como crescimento da confiança,
como liberdade e senhorio, é um processo criativo onde se experimenta a vitória frente ao
mal, e o predomínio da vida sobre a ameaça da morte. Precisamente por isso, a cura vem a ser
experiência privilegiada de salvação, lugar de encontro do homem que busca, a partir de suas
raízes, a saúde plena de todo seu ser, e esse Deus que vem até ele como origem e fundamento
da vida.
A FORÇA TERAPÊUTICA DO AMOR
O amor é a força que pode dinamizar e unificar nossa existência curando-a pela raiz. Podemos fazer muitas coisas, comprometer-nos com mil atividades, todos os dias; no entanto,
o mais importante é fazê-lo sempre da mesma maneira: com amor. Unificar a vida a partir do
amor, significa, em primeiro lugar, amar através de toda a nossa personalidade. É colocar em
cena nossa capacidade afetiva e nossa inteligência, nossa sensibilidade e vitalidade, nossos
gestos e palavras, nossa personalidade inteira. Também significa abarcar tudo a partir do
amor, sem excluir ninguém, sem reservar zonas de comportamento, sem excluir situações. O
amor verdadeiro é unificador. Unifica tudo a partir do mais profundo. Ele dá unidade a toda
a nossa atividade, por mais dispersa que ela possa parecer. O amor estimula o que há de melhor no indivíduo. Ele ilumina a mente proporcionando clareza de pensamento e criatividade,
dinamizando a pessoa. Faz crescer suas energias. Desperta sua capacidade de ser melhor.
Colore a vida rotineira de cada dia. Dá sentido interno à atividade. Enraíza o ser humano
11

justamente no mais profundo da vida, nessa corrente vital que flui de um Deus que é mistério
de amor. É por isso que o amor cura e salva. O que se pode afirmar é que o indivíduo que não
conhece o amor ignora a energia mais decisiva para viver uma vida saudável.
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PESSOAS ESPIRITUALIZADAS LIDAM MELHOR COM CONDIÇÃO DE SAÚDE
Iran Gonçalves Jr, médico
Nos últimos 20 anos houve um grande aumento no número de trabalhos científicos publicados sobre o fenômeno da espiritualidade e sua relação com a saúde e a doença. Não há uma
definição precisa do termo “espiritualidade” e ele guarda relação pelo que se entende como
“religiosidade”.
A espiritualidade abrange uma sensação do ser humano de estar em paz consigo mesmo e
com os outros, de acreditar que sua vida tem um propósito transcendente; essas crenças pessoais se manifestam na preocupação com os outros, com a família, com a comunidade, com a
natureza, enfim, com causas maiores que apenas sua própria individualidade.
Se, à descrição acima, se acrescentam práticas religiosas ou a noção de Deus ou deuses,
tem-se a descrição do que é a “religiosidade”. A dificuldade de separar estes conceitos faz
com que muitos autores não diferenciem os termos com rigor em suas pesquisas ou os utilizem quase como sinônimos.
Independente das questões metodológicas, o interesse em pesquisar esse fenômeno surgiu da constatação que as pessoas ditas espiritualizadas lidam melhor com sua condição de
saúde e, muitas vezes, vivem mais.
Dada às diferentes práticas de espiritualidade ou religiosidade nas diferentes culturas ou
nos seus diferentes estratos sociais, é difícil determinar quais as variáveis mais importantes
que explicam este efeito protetor.
Uma das variáveis mais estudadas é a capacidade de enfrentamento ante situações de
estresse. Estudos demonstram que indivíduos com maior espiritualidade ou religiosidade lidam melhor com situações de estresse, ficando menos expostos aos efeitos deletérios dos
hormônios e demais substâncias liberadas pelo organismo nestas situações.
Doenças crônicas ou que colocam a vida em risco, como câncer, são situações de alto
estresse orgânico e emocional, seja pelo diagnóstico, seja pelo tratamento prolongado, agressivo, doloroso.
Conseguir lidar com esses desafios de um modo mais tranquilo leva a uma maior e melhor capacidade de enfrentamento da doença, auxilia na aderência ao tratamento e na tomada
conjunta de decisões. Essa maior paciência e paz interior torna a qualidade de vida melhor
durante o tratamento. Pacientes com maior espiritualidade ou religiosidade costumam necessitar menos de medicamentos ansiolíticos e analgésicos, por exemplo.
Outra área de estudo relacionada diz respeito aos hábitos de vida dessas pessoas, antes de
ficarem doentes. Indivíduos com que se declaram espiritualizados ou religiosos fazem menor
uso de álcool e drogas, são pessoas mais gregárias, menos propensos a se sentirem sozinhas
ou abandonadas, menos ansiosas ou deprimidas. Acredita-se que estas características possam
evitar ou retardar o aparecimento de algumas doenças como, por exemplo as doenças cardiovasculares.
Compaixão e altruísmo com as outras pessoas são características dos indivíduos com
maior espiritualidade e religiosidade. Essas características, quando estão presentes nos cuidadores dos indivíduos doentes, auxiliam em muito o tratamento.
Paciência, compreensão, disponibilidade, amor, parecem palavras pouco afeitas aos textos médicos científicos, mas fazem toda a diferença no cuidar do paciente.
Geralmente os cuidadores são os familiares mais próximos, que moram com o paciente e
que vivem uma sob uma pressão emocional igual ou maior que seu ente querido doente. Não
há data ou hora para o paciente complicar, piorar ou simplesmente se queixar amargamente
14

1

Artigo extraído da revista valor econômico pesquisa realizada em 04 de outubro de 2019.

de seus problemas. Essa situação muitas vezes se estende por décadas, grande parte de uma
vida dedicada ao próximo. Familiares com alto grau de espiritualidade ou religiosidade conseguem sublimar estas dificuldades, sentem-se agradecidos e recompensados pela oportunidade de cuidar de seu ente querido.
Para os profissionais de saúde, maior espiritualidade ou religiosidade leva a uma melhor
capacidade lidar com as difíceis situações do dia a dia. Profissionais que trabalham com pacientes com doenças graves, com alta mortalidade, com frequência desenvolvem quadros de
depressão ou ansiedade. Maior espiritualidade ou religiosidade podem aumentar a resiliência
dos profissionais e diminuir o desgaste profissional.
Feliz do médico que já escutou a frase: “Doutor, só de vê-lo já me sinto melhor...”.
Espiritualidade pode ser ensinada? Talvez possamos dizer que pode ser resgatada, redescoberta. Na ocasião de um diagnóstico grave, que prenuncia um tratamento doloroso e
prolongado, cabe aos familiares e cuidadores procurar se aproximar dessa dimensão do paciente e auxiliá-lo na sua expressão. A decisão de expressar a espiritualidade ou religiosidade
cabe, porém, apenas ao paciente. Os hospitais devem ter programas que deem suporte e espaço para essas manifestações.
Lidar com os desafios da espiritualidade e religiosidade na doença não é tarefa fácil. Muitas vezes, nos momentos de maior dificuldade, o paciente pode experimentar grande desconforto espiritual. Pode mesmo colocar em dúvida o que pensava ser uma fortitude absoluta.
Por que eu? Por que com meu ente querido? Por que isso acontece com pessoas boas?
Como vou sobreviver após essa perda? Por que Deus não me responde? Deus está se vingando... São questões que causam grande sofrimento e que podem surgir nos momentos mais
agudos e que demandam experiência e capacitação dos envolvidos.
Quando as questões são expressas em termos religiosos, acesso a ministros religiosos da
fé do paciente devem ser permitidos e estimulados.
Leitor amigo, este foi um texto difícil de escrever. As informações ainda são precárias, os
estudos ainda são iniciais. Não há padronização de condutas ou procedimentos testados pelo
tempo. Porém, a espiritualidade e a religiosidade são dimensões insofismáveis do humano.
Quanto mais ameaçada a existência, mais estas dimensões se fazem sentir.
Apesar dos estudos ainda serem quase sondagens do papel da espiritualidade e religiosidade na saúde e na doença, sem a robustez estatística a que estamos acostumados quando
lemos matérias médicas, não consigo deixar de pensar que já há algumas conclusões nestas
pesquisas.
Nenhum dos estudos realizados demonstrou que para nossa melhor saúde física, mental e
emocional é melhor sermos egoístas ao invés de altruístas, indiferentes ao invés de solidários, pessimistas ao invés de otimistas, inclementes ao invés de piedosos, vivermos solitários
e rancorosos ao invés de procurar conviver em harmonia com os outros. Essas conclusões já
estão dadas. Cabe a nós incorporá-las em nossa vida.
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ESPIRITUALIDADE, MEDICINA, FINITUDE HUMANA E CUIDADOS PALIATIVOS
Pe. Léo Pessini
INTRODUÇÃO: MEDICINA E ESPIRITUALIDADE
Há um cansaço na cultura contemporânea em relação a uma medicina que reduz o ser humano meramente à sua dimensão biológica orgânica. O ser humano é muito mais do que sua
materialidade biológica. Poderíamos dizer que este cansaço, provocou uma crise da medicina
técnico-científica e que favoreceu o nascimento de um novo modelo, do paradigma biopsicossocial e espiritual (Siqueira, 200; Cassel, 1998). É a partir desta virada antropológica que podemos introduzir a dimensão espiritual do ser humano como um componente importante de ser
trabalhado na área de cuidados no âmbito da saúde. Já existem inúmeras publicações em nosso
meio sobre essa questão que não podem deixar de passar despercebidas (Leloup et al., 2002;
Pessini e Barchifontaine, 2008; Pessini e Bertachini, 2012).
A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco (UNESCO, 2005,
p. 5), logo na sua introdução, apresenta como fundamento uma visão antropológica integral,
holística, contemplando a “dimensão espiritual” do humano: “Tendo igualmente presente que
a identidade de um indivíduo inclui dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e
espirituais”.
A Associação Médica Mundial (AMA), na Declaração sobre os Direitos do Paciente, revista na 171ª. seção do Conselho, Santiago, outubro de 2008, elenca onze direitos, sendo que o
décimo primeiro é o “Direito à assistência religiosa”. Na íntegra: “O paciente tem o Direito de
receber ou recusar conforto espiritual ou moral, incluindo a ajuda de um ministro de sua religião de escolha”.
No Canadá, o Código de Ética Médica (atualizado em 2004) ao apresentar as dez “responsabilidades fundamentais” dos médicos, no que toca ao assunto em tela diz que é uma responsabilidade fundamental do médico. “Prover cuidados apropriados ao seu paciente, mesmo
quando a cura não é mais possível, incluindo o conforto físico e espiritual, bem como suporte
psicossocial.”
Nos EUA, a Associação Médica Americana, numa “declaração sobre cuidados de final de
vida (2005)”, diz que “na última fase da vida as pessoas buscam paz e dignidade” e sinaliza que
os médicos:
“prestem atenção nos objetivos e valores pessoais da pessoa na fase final de vida. Os pacientes devem confiar que seus valores pessoais terão
uma prioridade razoável, seja na comunicação com a família e amigos,
no cuidado das necessidades espirituais, na realização de uma última
viagem, na tarefa de concluir uma questão ainda inacabada na vida, ou
morrer em casa, ou em outro lugar de significado pessoa.”
No México entrou em vigor em 5 de janeiro de 2009, “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de salud em Matéria de Cuidados Paliativos”. No Cap. II que trata dos
“Direitos do paciente em situação terminal” entre os doze direitos arrolados, o XI diz que o
paciente tem direito “a receber os serviços espirituais quando ele, sua família, representando
legal ou pessoa de confiança assim o solicitar”.
A Associação Médica da Austrália na sua Declaração sobre final de vida e Planejamento de
cuidados de 2014 qualifica os elementos constituintes dos chamados “bons cuidados de final de
vida”. Entre estes elementos, os bons cuidados de final de vida, “devem atender não somente
as necessidades físicas do paciente, mas também as necessidades psicológicas, emocionais,
religiosas e espirituais do paciente, seus familiares e cuidadores”.
Artigo
publicado no livro:
1
FUKUMITSU, Karina Okajima (org.). Vida, morte e luto: atualidades brasileiras. Sumus: São Paulo, 2018, p. 49-61
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ESPIRITUALIDADE E A CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE
Em nosso país, o Ministério da Saúde aprovou a Portaria nº 1820, de 13 de agosto de 2009,
que “dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde nos termos da legislação vigente”
(Art. 1º), que passam a constituir a “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”, no artigo 9º.
O artigo 4º afirma:
“Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo confortável
e acessível a todos. Parágrafo único: É direito da pessoa, na rede de
serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de
qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça,
cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições
econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou de
deficiência, garantindo-lhe: (...)
III - nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, terapêuticos e internações, o seguinte: respeito (...); d) aos seus
valores éticos, culturais e religiosos; (...); g) o bem-estar psíquico e
emocional;
X - a escolha do local de morte; (...)
XIX – o recebimento de visita de religiosos de qualquer credo, sem que
isso acarrete mudança na rotina de tratamento e do estabelecimento e
ameaça à segurança ou perturbações a si ou aos outros.”
Já o Art. 5º afirma que:
“Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na
relação com os serviços de saúde, garantindo-lhe: (...);
VIII – o recebimento ou recusa à assistência religiosa, psicológica e
social.”
Como vemos, hoje há um reconhecimento, em termos de políticas públicas, bem como
no âmbito da própria medicina, da necessidade do cuidado espiritual.
QUE ESPIRITUALIDADE CULTIVAR DIANTE DO “MISTÉRIO DO SOFRIMENTO HUMANO E DA MORTE?
Vivemos um momento cultural sócio histórico, no âmbito das terapias da saúde, dominado
pela analgesia, em que fugir da dor é o caminho racional e normal. À medida em que a dor e a
morte são absorvidas pelas instituições de saúde, as capacidades de enfrentar a dor, de inseri-la
no ser e de vivê-la são retiradas da pessoa. Ao ser tratada por drogas, a dor é vista medicamente
como um barulho de desfuncionamento nos circuitos fisiológicos, sendo despojada de sua dimensão existencial subjetiva. Claro que esta mentalidade retira do sofrimento o seu significado
íntimo e pessoal, e transforma a dor em problema técnico.
Diz-se que hoje temos a chamada trindade farmacológica da felicidade, no nível físico-corporal, psíquico e sexual, que está disponível a conta-gotas nas prateleiras das farmácias,
a um custo razoável. O Xenical – para o emagrecimento e para a busca da felicidade do corpo
escultural; o Prozac – para livrar-se dos incômodos da depressão e da busca do bem-estar psíquico, e o Viagra, que liberta do fracasso e da vergonha da disfunção erétil (impotência), para
proporcionar o prazer e a felicidade sexual. Não possuímos mais hoje os místicos de outrora,
que atribuíam à dor e ao sofrimento um sentido. Vivemos numa sociedade em que o sofrer
não tem sentido, e por isso nos tornamos incapazes encontrar algum sentido numa vida
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marcada pelo sofrimento. Na base das solicitações para se praticar a eutanásia, temos sempre
o drama da vida envolta em sofrimento sem perspectivas. As culturas tradicionais tornam o homem responsável por seu comportamento, sob o impacto da dor, sendo que hoje é a sociedade
industrial que responde diante da pessoa que sofre, para livrá-la deste incômodo.
Num meio medicalizado, a dor perturba e desnorteia a vítima, obrigando-a a entregar-se ao
tratamento. Ela transforma em virtudes obsoletas a compaixão e solidariedade, fonte de reconforto. Nenhuma intervenção pessoal pode mais aliviar o sofrimento. Só quando a faculdade
de sofrer e de aceitar a dor foi enfraquecida é que a intervenção analgésica tem efeito previsto.
Neste sentido, a gerência da dor pressupõe a medicalização do sofrimento.
A dor pode ser definida como uma perturbação, uma sensação no corpo. O sofrimento, por
outro lado, é um conceito mais abrangente e complexo, atinge o todo da pessoa. Pode ser definido, no caso de doença, como um sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle
e ameaça à integridade do ‘eu’. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. Em
cada caso, somente nós podemos senti-lo, bem como aliviá-lo. A dor exige medicamento e analgésico; o sofrimento, clama por sentido.
Como afirma Cassel (1998, p. 132):
“O sofrimento ocorre quando existe a possibilidade de uma destruição
iminente da pessoa; continua até que a ameaça de desintegração passa
ou até que a integridade da pessoa é restaurada novamente, de outra
maneira. Aponto que sentido e transcendência oferecem duas pistas
de como o sofrimento, associado com a destruição de uma parte da personalidade, pode ser diminuído. Dar um significado à condição sofrida
frequentemente reduz, ou mesmo elimina o sofrimento associado a ela.
A transcendência é, provavelmente, a forma mais poderosa pela qual
alguém pode ter sua integridade restaurada, após ter sofrido a desintegração da personalidade”.
No famoso livro da Bíblia, o livro de Jó, escrito há mais de 2500 anos, temos uma apresentação do mistério do sofrimento e Deus. É a mesma pergunta que tantos “Jós” (sofredores)
se fazem hoje. Por que Deus faz isto comigo? O rabino Harold Kushner (1988, p. 82), na sua
famosa obra: Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas responde que:
“(...)as palavras de Jó nem de longe contêm uma indagação de ordem
teológica – elas são um grito de dor. Depois daquelas palavras, caberia
um ponto de exclamação, não de interrogação. O que Jó queria de seus
amigos (...) não era teologia, mas simpatia. Não desejava que lhe explicassem Deus, tampouco estava querendo mostrar-lhes que sua teologia
era insatisfatória. Ele queria somente dizer-lhes que era realmente um
bom homem e que as coisas que lhe estavam acontecendo eram terrivelmente trágicas e injustas. Mas seus amigos empenharam-se tanto em
falar de Deus que quase esqueceram de Jó, a não ser para observar que
ele deveria ter feito alguma coisa de muito ruim para merecer aquele
destino das mãos de um Deus justo”.
Na história da espiritualidade cristã católica, em época não muito distante de nós, se enfatizava exageradamente a importância do sofrimento, caindo-se numa mentalidade dolorista de
valorização do sofrimento por si mesmo. A expressão do povo “se a gente não sofre, não ganha
o céu” espelha bem esta mentalidade. Na busca de superação desta religião do sofrimento e da
culpa, precisamos beber da fonte primeira, redescobrindo nos Evangelhos que, no centro não
está a dor e o sofrimento, mas o amor. O mandamento não é para sofrer, mas para amar.
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Na carta apostólica Salvifici Doloris (1984) de São Joao Paulo II, lemos que “O sofrimento
humano suscita compaixão, inspira também respeito e, a seu modo, intimida. Nele, efetivamente está contida a grandeza de um mistério específico”. É dito também que “o amor é ainda a
fonte mais plena para a resposta à pergunta acerca do sentido do sofrimento. Esta resposta foi
dada por Deus ao homem, na Cruz de Jesus Cristo”.
A ESPIRITUALIDADE E CUIDADOS PALIATIVOS
A espiritualidade diz respeito a busca do ser humano por um sentido e significado transcendente da vida. A religião, por outro lado, é um conjunto de crenças, práticas rituais e linguagem litúrgica que caracteriza uma comunidade que está procurando dar um significado transcendente as situações fundamentais da vida, desde o nascer até o morrer.
A filosofia dos cuidados paliativos desde suas origens, a partir do cultivo de uma visão antropológica biopsicossocial e espiritual, propõe um modelo de cuidados holísticos, que vá de
encontro às necessidades das várias dimensões do ser humano, seja no nível físico, psíquico,
social ou espiritual. A própria definição da Organização Mundial da Saúde contempla esta perspectiva.
Hoje se reforça a convicção de que os cuidados paliativos devem “expandir seu foco para
além do controle da dor e dos sintomas físicos, para incluir abordagem psiquiátrica, psicológica,
existencial e espiritual nos cuidados de final de vida e talvez em situações específicas culminar
no processo de aceitação com serenidade e em paz da própria morte”. (Breitbrt, 2008, p. 211).
A provisão para controle da dor e dos sintomas físicos, continua sendo o objetivo básico e
fundamental para os paliativistas. Isto porque tais sintomas se transformam em fonte de angústia e sofrimento para o paciente e os paliativistas têm as ferramentas e as habilidades para
efetivamente lidar com estes sintomas.
Os objetivos da medicina podem ser resumidos em: prolongar, proteger e preservar a vida
humana. Como estes objetivos podem ser aplicados em cuidados paliativos? Prolongar a vida
não é um objetivo clínico em cuidados paliativos. Paradoxalmente estudos recentes mostram
que pacientes que são cuidados em hospices, sobrevivem por mais tempo que os pacientes em
fase final que são cuidados em outros contextos clínicos. Proteger o paciente de danos apresenta-se como razoável em cuidados paliativos. O que significa preservar a vida como um objetivo
em cuidados paliativos? Significa fazer tudo o que for possível para o paciente manter a essência de quem ele é, seu senso de identidade, significado e dignidade na última fase da vida e no
processo do morrer. Isto pode se conseguir através do controle dos sintomas, cuidados humanizados, facilitando o relacionamento com as pessoas queridas, focando em questões existenciais
que necessitam ser finalizadas e cuidar do legado (o que a pessoa deixa).
Assim, em cuidados paliativos, os objetivos são raramente prolongar a vida, frequentemente
proteger a vida, mas sempre preservar e cuidar da vida.
A compaixão é um importante elemento humano em todas as interações em cuidados paliativos e pode ser definida pela hospitalidade, presença e abertura para ouvir. O termo “hospitalidade” é a raiz das expressões “hospital” e “hospice”. O encontro clínico dos cuidadores com
o doente, implica em que comunique a este um senso que todos nós estamos relacionados uns
com os outros, enfrentamos as mesmas realidades e questões existenciais, por exemplo nossa
finitude.
Estar presente junto a uma pessoa que está na fase final de vida é procurar focar e centralizar-se nas preocupações e história do paciente. Ouvir é responder de tal maneira às suas preocupações e angústias que este se sinta compreendido. A empatia está no coração na arte de ouvir. O
objetivo maior desta abordagem na fase terminal é ajudar no processo de aceitação a vida vivida
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e finalmente, chegar à aceitação da morte, em outras palavras, enfrentar a morte com serenidade
e paz! William Breitbart (2008, p. 211) afirma: “Reconhecer e encarar com serenidade a própria
morte, nossa finitude de vida, pode ser para muitos, um fator de transformação. A atitude de
enfrentar a própria morte leva a pessoa a se voltar para encarar e abraçar a vida que foi vivida”.
Ao olhar e examinar para a vida que viveu e que luta para aceitar, esta pessoa enfrenta uma
série de desafios. Enfrentar a morte pode aprimorar o processo ao se buscar um senso de coerência, significado e completude de vida. Isto permite também que tenhamos a consciência de
que o último capítulo da vida é a última oportunidade para viver toda sua potencialidade, para
deixar um autêntico legado e se conectar com o além, colocando a vida numa perspectiva de
transcendência. “Neste momento ainda existe vida para ser vivida, tempo para simplesmente
ser, de forma que o paciente pode partir com um senso de paz e de aceitação da vida vivida. O
paradoxo desta dinâmica de final de vida é que através da aceitação da vida que se viveu, surge
a aceitação da partida e da morte”, conclui o psiquiatra W. Breitbart, (2008, p. 212).
Como seres humanos, buscamos o sentido maior das coisas e da vida e nos preocupamos
com três questões básicas: 1) De onde vim? 2) Por que estou aqui? 3) Para onde vou? (Existe
algo além da morte?) Estas são questões centrais na experiência religiosa e espiritual. A palavra
religião vem do latim religio, onde a raiz re (novamente) e ligare (conectar), fundamentalmente
diz respeito ao esforço de se reconectar ou ligar junto. A busca de transcendência ou conexão
como algo a mais de nós mesmos é a maneira básica e simples de uma aventura espiritual, não
importante se acreditamos em Deus ou não.
Às pessoas que cultivam uma fé religiosa pode-se oferecer cuidados e respostas confortantes
para estas questões existenciais. Para os que não possuem um sistema de crenças religiosas podemos prover conforto via solidariedade e compaixão, que ameniza os medos associados com a
dor, o sofrimento e o sentimento de sentir-se relegado ao “esquecimento” após a morte.
“A DOR DA FALTA DE SENTIDO”
Para além dos tratamentos farmacológicos, que visam aliviar a dor e tratar dos sintomas
físicos desagradáveis, faz-se necessário o resgate da dimensão espiritual da existência humana.
A maior contribuição de Victor Frankl para a psicologia humana foi de despertar para a consciência de um componente espiritual da existência e experiência humana e da importância central
do significado (ou busca de significado). Os conceitos básicos de Frankl incluem: 1) O sentido
da vida: a vida tem um sentido e este não é perdido na fase final da vida. O significado pode
mudar neste contexto, mas nunca deixa de existir. 2) busca de significado: É uma motivação
básica do ser humano; 3) livre arbítrio – liberdade de buscar um sentido na vida e escolher a
atitude frente ao sofrimento e na fase final da vida.
A dimensão da espiritualidade é fator de bem-estar, conforto, esperança e saúde, e precisamos urgentemente que nossas instituições de saúde se organizem no atendimento dessa
necessidade humana. Faltaria um elemento muito importante no processo de humanização dos
cuidados de saúde caso negligenciássemos a promoção do bem-estar espiritual do doente (Harding, 2000).
Nesta perspectiva de cuidados, estaríamos preservando a dignidade e integridade da pessoa
em fase final de sua vida. Dignidade basicamente significa respeito à pessoa na sua integralidade de ser, bem como para com seus valores de vida. Integridade seria o esforço de preservar
sua própria identidade, mantendo-a conectado com tudo o que tem sentido e valor em sua vida,
mesmo diante de uma cadeia progressiva de perdas e progressão da enfermidade, até o momento final. Não podemos esquecer que como necessitamos de cuidados ao nascer, precisamos
também de cuidados no momento de nos despedirmos da vida.
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A DIMENSÃO HUMANIZADORA DO PERDÃO
Pode-se afirmar que, depois da ação criadora de Deus, sua segunda ação tem sido a de cuidar da obra criada por suas mãos. De forma particular e afetuosa, Deus tem demonstrado um
cuidado especial para com o ser humano que Ele criou à sua imagem e semelhança. Desde o
livro do Gênesis, quando o pecado entrou no mundo e no coração do ser humano, até o livro
do Apocalipse de São João, o que mais impressiona, enquanto atitude persistente de Deus, tem
sido exatamente esta maneira tão amorosa e especial de cuidar do ser humano, a partir de uma
disposição ilimitada de ofertar a graça do perdão. Deus cuida perdoando, Deus perdoa cuidando. Dessa forma, a ação cuidadora de Deus através do transbordamento do perdão, resulta numa
ação cuidadora de resgate do ser humano da escravidão do pecado e da sua miséria; sempre
significando um horizonte de novas oportunidades para recomeçar a vida com dignidade, integridade em busca da saúde, da felicidade e da paz queridas pelo próprio criador. Portanto, no que
se refere à dimensão religioso-espiritual, sabe-se da grande importância e do imenso potencial
que o perdão significa na vida, na caminhada e em todo processo de recuperação da saúde, da
autoestima e da dignidade da pessoa humana. Recentemente, as ciências médicas e do cuidado
para com o ser humano tem se interessado muito sobre essa dimensão terapêutica do perdão,
como veremos no artigo em questão.
A CIÊNCIA DO PERDÃO

Desde a última década, tem havido um aumento no número de pesquisas relacionadas ao
perdão. Se antes o debate do perdão se restringia ao âmbito religioso, agora começa a despertar
atenção como disciplina acadêmica, estudada não apenas por filósofos e teólogos, mas também
por psicólogos e médicos. Há centenas de projetos de pesquisas sobre o perdão sendo realizados
em universidades de todo o mundo. Até os neurocientistas estão estudando a biologia do perdão
e explorando as fronteiras evolucionárias no cérebro que dificultam o processo do perdão. Alguns estão até tentando determinar se poderia haver um gene do perdão no nosso DNA.
À medida que as pesquisas modernas sobre o perdão evoluem, as descobertas mostram claramente que o perdão transforma as pessoas mental, emocional, espiritual e até fisicamente. Em
rigorosos estudos científicos, foi demonstrado que o treinamento do perdão reduz a depressão,
aumenta a esperança, diminui a raiva, melhora a conexão espiritual, aumenta a autoconfiança
emocional. A pesquisa também demonstra que pessoas com maior capacidade de perdoar experimentam menos problemas físicos e mentais, e menos sintomas físicos de estresse.
Enquanto mais e mais cientistas documentam o poder de cura do perdão, eles também estudam os corrosivos efeitos mentais e físicos da incapacidade de perdoar. Apegar-se à raiva e
ao ressentimento, viver em um estado permanente de estresse, pode prejudicar o coração tanto
quanto a alma. Na verdade, uma pesquisa demonstrou que a incapacidade de perdoar pode ser
um fator de risco para doenças cardíacas, hipertensão e várias outras doenças crônicas relacionadas ao estresse. Estudos médicos e psicológicos também demonstraram que uma pessoa que
se apega à raiva e ao ressentimento apresenta um risco maior de vir a sofrer de ansiedade, depressão e insônia, e maior probabilidade de ser vítima de hipertensão, úlceras, enxaqueca, dores
nas costas, infarto e até mesmo câncer. O oposto também é verdade. O perdão genuíno pode
transformar esses males. Quando o estresse, a ansiedade e a depressão são reduzidos, o mesmo
acontece com as desordens físicas que os acompanham.
Estudos continuarão a medir a frequência cardíaca, a pressão arterial e a longevidade dos
que perdoam e dos que não perdoam. Artigos aparecerão em publicações científicas, e, no fim,
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a ciência provará o que as pessoas já sabem há milênios: perdoar faz bem. Os benefícios para a
saúde estão apenas começando. Perdoar é também se libertar de qualquer trauma ou provação
que você tenha experimentado e retomar a sua própria vida.
Por ora, basta dizer que o convite para perdoar não é um convite para esquecer. Nem é um
convite para afirmar que um ferimento é menos doloroso do que realmente é. Tampouco é um
pedido para colar um curativo qualquer na ferida de um relacionamento e dizer que está tudo
certo quando não está. Não está certo ser machucado. Não está certo ser agredido. Não está
certo ser violentado. Não está certo ser traído.
O convite para perdoar é um convite para encontrar a liberdade e a paz. O perdão abre a porta
para a paz entre as pessoas e cria o espaço para a paz dentro de cada um. A vítima não pode
ter paz sem perdoar. O agressor não pode ter paz genuína enquanto não é perdoado. Não pode
haver paz entre a vítima e o agressor enquanto o mal cometido estiver entre eles. O convite para
perdoar é um convite para procurar a humanidade do agressor. Quando perdoamos, reconhecemos como verdadeiro o fato de que, sob as mesmas circunstâncias, poderíamos ter feito o que
ele nos fez. A paz é construída com cada pequeno ou grande ato de perdão.
Gostaria de compartilhar com vocês duas verdades simples: não há nada que não possa ser
perdoado, nem ninguém que não mereça ser perdoado. Quando você compreende que estamos
todos unidos uns aos outros por nascimento, circunstância ou simplesmente por nossa humanidade comum, sabe que isso é verdade.
Cada um de nós em algum momento foi o ferido, e no momento seguinte foi o que feriu. E
em outro momento ficamos com um pé de cada lado da fronteira, ferindo quem nos feriu, cheio
de dor e raiva. Todos cruzamos essa fronteira com frequência.
O perdão não é nada menos do que o modo como curamos o mundo. E curamos o mundo
curando cada um de nossos corações. O processo é simples, mas não é fácil. O perdão é o modo
como devolvemos o que nos foi tirado e restituímos o amor, a bondade e a confiança que se
perderam, com cada ato de perdão, quer seja pequeno, quer seja grande, nós nos movemos em
direção à completude. O perdão não é nada menos do que o modo como trazemos paz a nós
mesmos e ao mundo.
O verdadeiro perdão não é superficial, não é da boca para fora. É um olhar profundo e escrupuloso para a realidade de uma situação. É um relato honesto tanto dos atos quanto das consequências. É uma conversa que só acontece quando acontece. É um caminho tão único quanto
aqueles que decidem trilhá-lo. O meu pode não ser igual ao seu. Mas o motivo que nos leva
a trilhá-lo é o mesmo. Todos queremos nos libertar da dor de viver com um coração partido e
incapaz de perdoar. Queremos nos libertar das emoções corrosivas que ameaçam consumir o
amor e a alegria que residem em nós. Queremos que nossas feridas cicatrizem.
Sem o perdão, permanecemos atados àquele que nos prejudicou. Ficamos presos pelas correntes da amargura, juntos, aprisionados. Até conseguirmos perdoá-lo, ele deterá as chaves da
nossa felicidade; será o nosso carcereiro. Quando perdoamos, retomamos o controle de nosso
destino e de nossos sentimentos. Tornamo-nos nossos próprios libertadores. Não perdoamos
para ajudar o outro. Não perdoamos pelos outros. Perdoamos por nós mesmos. Em outras palavras, o perdão é a melhor forma de autointeresse. Isso é uma verdade tanto espiritual quanto
científica.
Pedimos perdão porque nenhum de nós pode viver no passado. A vítima não pode viver no
passado. O agressor não pode viver no passado. Quando pedimos perdão, pedimos permissão
para recomeçar. Quando pedimos perdão, pedimos para deixar de ser reféns do passado. Quando pedimos perdão, encontramo-nos no meio de um processo profundo que liberta tanto a
vítima quanto o agressor. Não existe pedido de perdão sem se admitir o erro e testemunhar o
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sofrimento causado.
O perdão não exime alguém da responsabilidade pelo que fez. O perdão não apaga a autoria.
Não se trata de fazer vista grossa ou ofertar a outra face. Não se trata de permitir que alguém
livre a cara ou de dizer que é aceitável fazer algo monstruoso. O perdão consiste simplesmente
em compreender que cada um de nós é inerentemente bom e inerentemente imperfeito. Dentro
de cada situação sem esperança e de cada ser aparentemente sem esperança, há a possibilidade
da transformação.
O quádruplo caminho é um diálogo que começa com a escolha de superar uma situação e
se libertar, de buscar a paz e criar uma nova história. Em meio à nossa mágoa e depressão, enfrentamos a escolha entre qual dos caminhos seguir: a retaliação ou a reconciliação. Podemos
escolher fazer o mal ou podemos escolher superar. Não importa se carregamos nosso sofrimento há muito ou pouco tempo. Não importa se o outro está arrependido ou não. Não importa se
quem nos prejudicou não reconhece ou admite o mal feito. Não importa se acreditamos que o
agressor não pagou por seus crimes contra nós, porque, como já dissemos, o perdão não é uma
escolha que se faz para o outro, e sim uma escolha que se faz para si mesmo.
Há sempre o risco, quando perdoamos, de que nem tudo termine bem. Assim como damos
um salto de fé quando nos comprometemos a amar alguém e nos casar, também damos um salto
de fé quando nos comprometemos a praticar o perdão. Não esquecemos ou negamos que sempre seremos passíveis de ser magoados novamente, mas damos o salto mesmo assim.
O perdão faz com que você se sinta como se um peso tivesse sido tirado das suas costas, e
você se torna livre para abrir mão do passado e levar sua vida em frente.
Quando não perdoamos, há uma parte de nós que não cresce como deveria. Como a borboleta, devemos nos tornar mais fortes e resilientes para nos transformarmos. Não podemos
permanecer congelados como crisálidas.
O perdão é verdadeiramente a graça através da qual permitimos ao outro que se levante, e se
levante com dignidade, para recomeçar. O perdão é a jornada que empreendemos em direção à
cura das neuroses. É como nos tornamos completos novamente.
O CAMINHO PARA O PERDÃO

Idealmente, o Quádruplo caminho começa com aquele que infligiu o mal admitindo o que
fez. Quando somos capazes de admitir o que fizemos de errado, iniciamos o processo de receber
o perdão em terreno seguro. Torna mais fácil para a pessoa a quem prejudicamos nos perdoar.
Não há garantias de que ela nos perdoará, mas trilhando o Quádruplo caminho aumentamos as
chances de receber seu perdão. Mesmo que haja poucas esperanças de que aquele que ferimos
irá nos perdoar, ainda podemos trilhar o caminho do perdão para nossa própria superação. Quem
concede o perdão recebe uma dádiva; quem recebe o perdão recebe a dádiva libertadora de um
julgamento honesto. Quando buscamos o perdão, esperamos que nosso humilde reconhecimento ajude àquele a quem fizemos o mal. Esperamos que nossa contrição repare o relacionamento
que prejudicamos, e então procedemos com coragem. Embora inscientes do desfecho, sabemos
que essa jornada é nossa única esperança de liberdade e completude. Todos nós perdemos uma
parte de nossa humanidade, de nossa divindade, quando ferimos outro ser humano. E essa perda
é um fardo pesado de se carregar. Esteja a pessoa que você feriu consciente disso ou não, já é o
suficiente para que você busque um modo de sanar a situação. É extremamente doloroso entrar
no processo do perdão e enfrentar o efeito dominó do mal que causamos.
A simples verdade é que todos nós cometemos erros, e todos nós precisamos do perdão. Não
existe uma varinha de condão que possamos agitar para fazer com que voltemos no tempo,
25

mudemos o que aconteceu e desfaçamos o mal feito, mas podemos fazer tudo ao nosso alcance
para corrigir o erro cometido. Podemos nos esforçar para garantir que o mal nunca mais volte a
acontecer. Quando nos dispomos a baixar nossas defesas e analisar nossos atos honestamente,
descobrimos que há uma grande liberdade em pedir perdão e uma grande força em admitir o
erro. É o modo como nos libertamos dos erros passados. É o modo como podemos avançar para
o futuro, libertos dos erros cometidos. Quando faço mal a alguém, seja intencionalmente ou
não, inevitavelmente faço mal a mim mesmo. Eu me torno menos do que estou destinado a ser.
Eu me torno menos do que sou capaz de ser. Quando faço mal a alguém, preciso restituir o que
tirei daquela pessoa. Ou fazer um gesto de recompensa. Preciso resgatar o que perdi dentro de
mim mesmo através de minhas palavras ou atos prejudiciais.
Pedimos perdão porque nenhum de nós pode viver no passado. A vítima não pode viver no
passado. O agressor não pode viver no passado. Quando pedimos perdão, pedimos permissão
para recomeçar. Quando pedimos perdão, pedimos para deixar de ser reféns do passado. Quando pedimos perdão, encontramo-nos no meio de um processo profundo que liberta tanto a
vítima quanto o agressor. Não existe pedido de perdão sem se admitir o erro e testemunhar o
sofrimento causado.
OS PASSOS NO CAMINHO DO PERDÃO:
CONTAR A HISTÓRIA
Todos experimentamos a dor. É parte inescapável do ser humano. As mágoas, os insultos, as
perdas e os danos são aspectos inevitáveis de nossas vidas. A psicologia os chama de “traumas”,
e muitas vezes deixam cicatrizes profundas em nossa alma. No entanto, não é o trauma em si
que nos define. É o sentido que extraímos de nossas experiências que define tanto quem somos
quanto quem devemos vir a ser. É o que fazemos em seguida que realmente importa. Cada vez
que somos feridos, voltamos à mesma encruzilhada, e escolhemos trilhar o caminho do perdão
ou o caminho da retaliação. Portanto, o que quer que seja, o que quer que tenha se rompido
ou perdido, só poderá ser reparado e reencontrado se você contar a história do que aconteceu.
Contar a história é o modo como resgatamos nossa dignidade após sofrermos algum dano. É o
modo como começamos a recuperar o que nos foi tomado, e a compreender e extrair sentido de
nossa ferida. Contar nossas histórias nos ajuda a integrar as lembranças implícitas e a começar
a curar os traumas. O primeiro passo é permitir que a verdade seja ouvida em toda sua crueza,
em toda a sua feiura, em toda a sua imundície.
Nem sempre é fácil contar a sua história, mas é o primeiro passo crítico no caminho rumo à
liberdade e ao perdão. Quando você conta a sua história, não carrega mais o seu fardo sozinho.
O caminho do perdão reconduz ao ponto onde fomos aprisionados, para que possamos resgatar
aquela parte de nós mesmos com que perdemos contato. Não se preocupe muito com o modo
ou o local onde contará a sua história. O mais importante no processo de superação é que ela
seja contada. Observe como ele muda à medida que o tempo passa e você avança pelo processo
do perdão. E mudará ainda mais quando atingir uma compreensão mais profunda da mágoa que
viveu e daqueles que a causaram. Também podemos sentir que apenas contar essas histórias já
é o suficiente para aliviar o fardo que carregamos. Então, quando o fazemos, praticamos uma
forma de aceitação. É como se disséssemos: “esse fato horrível aconteceu. Não posso voltar no
tempo e mudá-lo, mas posso me recusar a ficar preso no passado para sempre”. Alcançamos a
aceitação quando finalmente reconhecemos que pagar na mesma moeda jamais fará com que
nos sintamos melhor ou desfará o que foi feito.
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DAR VAZÃO À MÁGOA
Cada um de nós tem uma história para contar de quando fomos feridos. Quando acabamos
de contar nossas histórias, os detalhes referentes a quem, quando, onde eu que fizeram conosco,
devemos dar vazão à nossa mágoa. Extravasar a emoção é o modo de compreender como o
que aconteceu nos afetou. Depois de contarmos os fatos ocorridos, devemos enfrentar os sentimentos. Cada um de nós é ferido de uma maneira altamente pessoal e, quando damos vazão
à dor, começamos a superá-la. O processo de cicatrização da memória exige uma cuidadosa
montagem das peças do quebra-cabeça da experiência vivida, mas assim que sabemos o que
aconteceu, devemos ir além dos meros fatos, até os sentimentos em carne viva. Damos vazão às
nossas mágoas não para sermos vítimas ou mártires, mas para podermos nos libertar do ressentimento, da revolta, da vergonha ou da perda de amor-próprio que podem crescer e se infeccionar dentro de nós quando não tocamos na dor nem aprendemos a perdoar. Quando enterro minha
mágoa em vergonha ou silêncio, ela começa a se infeccionar de dentro para fora. Sinto a dor
mais agudamente, e sofro ainda mais por sua causa. Quando ignoramos a dor, ela cresce cada
vez mais e, como um abcesso jamais drenado, termina por se romper. Como crianças, podemos não ser capazes de dar vazão aos males que experimentamos, mas como adultos devemos
dar vazão a qualquer abuso que ainda viva dentro de nós. Não somos responsáveis pelo que
nos despedaça, mas podemos ser pelo que nos reconstrói. Dar vazão à mágoa é o modo como
começamos a curar nossas neuroses.
A única maneira de aliviar a dor é aceitá-la. A única maneira de aceitá-la é dar vazão a ela e,
ao fazê-lo, senti-la plenamente. Desse modo, você descobre que a dor faz parte de uma tapeçaria maior e eterna de perdas e dores humanas. Você se dá conta de que não está sozinho em seu
sofrimento, que outros o experimentaram e sobreviveram, e que você também pode sobreviver
e conhecer a alegria e a felicidade novamente. Quando você abraça seus sentimentos, abraça a
si mesmo e permite que os outros o abracem também.
Encorajo-o a dar vazão à mágoa que sente o mais depressa possível. Mágoas sempre encontram uma forma de expressão. Quer se dirijam para o interior e lhe causem sofrimento, quer se
voltem para o exterior e firam aqueles que estão ao seu redor, elas não ficarão inativas. Você
pode não ter tido escolha ao ser ferido, mas sempre pode escolher ser curado. Quando damos
vazão à mágoa, assim como quando contamos a história, empreendemos o resgate de nossa
dignidade e a construção de algo novo a partir dos escombros do que se perdeu.
CONCEDER O PERDÃO
Depois de contarmos nossas histórias e darmos vazão às nossas mágoas, o próximo passo é
conceder o perdão. Às vezes a escolha é feita depressa e outras vezes leva tempo, mas é como
inevitavelmente avançamos no Quádruplo Caminho. Somos capazes de perdoar porque somos
capazes de reconhecer nossa humanidade comum. Somos capazes de reconhecer que somos
todos seres humanos frágeis, vulneráveis e imperfeitos, capazes de inconsequência e crueldade.
Também reconhecemos que ninguém nasce mau e que somos muito mais do que o pior que
fizemos na vida. Uma vida humana é uma grande mistura de bondade, beleza, crueldade, mágoa, indiferença, amor e muito mais.
Vale a pena repetir, já que é algo tão fácil de esquecer: ninguém nasce mentiroso, estuprador
ou terrorista. Ninguém nasce cheio de ódio. Ninguém nasce cheio de violência. Ninguém nasce
numa glória ou bondade menor do que você ou eu. Mas, em qualquer momento, em qualquer
situação, em qualquer experiência de vida dolorosa, essa glória e essa bondade podem ser esquecidas, obscurecidas ou perdidas. Podemos facilmente ser feridos, e é bom lembrar que com
a mesma facilidade podemos ser aqueles que causaram a ferida.
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Escolhemos o perdão porque é o modo de encontrar a liberdade e de impedir que permaneçamos presos num círculo infinito de contar a história e dar vazão às mágoas. É como se
passa do papel de vítima ao de herói. Uma vítima está em uma posição de fraqueza, sujeita aos
caprichos dos outros. Heróis determinam seu destino e futuro. Uma vítima não tem nada a dar
e nenhuma escolha a fazer. Um herói tem a força e a capacidade de ser generoso e compassivo,
e o poder e a liberdade que provêm da capacidade de optar por conceder o perdão.
Isso é verdadeira transformação: Quando damos vazão ao poder do amor incondicional,
criamos um ambiente propício para as mudanças positivas. Ainda existe um mundo de possibilidades, mesmo quando acontece o pior que poderia acontecer. O perdão me dá a capacidade de
contribuir com algo de valor, de criar um resultado positivo para uma tragédia terrível.
Já vimos que, para perdoar, é importante aceitar os fatos ocorridos e os sentimentos que
experimentamos em relação a eles. Aceitamos nossa própria vulnerabilidade e fragilidade humanas. Agora, devemos aceitar a vulnerabilidade e fragilidade daquele que nos feriu.
Muitas pessoas carregam rancores e ressentimentos por anos, acreditando que isso de algum
modo afetará a outra pessoa. Na verdade, só afeta a quem carrega o rancor e o ressentimento.
Muitos de nós vivemos nossas vidas acreditando que odiar a pessoa que nos fez mal irá de
algum modo acabar com o sofrimento, que destruir os outros irá remediar nossas feridas dolorosas. Mas isso não acontece, muitos buscam esse caminho, e é apenas depois da destruição,
quando se encontram em meio aos escombros do ódio, que se dão conta de que a dor ainda está
lá. A perda ainda está lá. Perdoar é a única coisa que pode transformar as feridas dolorosas e a
intensa dor da perda.
RENOVAR OU ABRIR MÃO DO RELACIONAMENTO
O perdão não é o fim do Quádruplo Caminho, porque a concessão do perdão não é o fim
do processo de superação. Todos nós vivemos em uma delicada teia de comunidade, visível e
invisível, e vez após outra os fios que se unem são danificados e precisam ser reparados. Depois
que você é capaz de perdoar, o passo final é renovar ou abrir mão do relacionamento que tem
com a pessoa que o feriu. Com efeito, mesmo que você nunca mais volte a falar com ela, mesmo
que jamais a veja de novo, mesmo que esteja morta, ela continua a viver de outras maneiras que
afetam profundamente a sua vida. Para concluir a jornada do perdão e alcançar a integralidade
e a paz por que anseia, você deve escolher entre renovar ou abrir mão do relacionamento. Após
esse passo final você apaga do quadro tudo que causou uma ruptura no seu passado. Não há
mais dívidas. Não há mais rancores inflamados. Somente quando você renova ou abre mão do
relacionamento seu futuro pode ser desatrelado do passado.
Abrir mão de um relacionamento é o modo de se libertar do papel de vítima e do trauma.
Você pode preferir não ter mais alguém na sua vida, mas só abre mão do relacionamento quando
realmente escolhe aquele caminho sem desejar mal à pessoa. Abrir mão é se recusar a permitir
que uma experiência ou pessoa continue ocupando espaço na sua cabeça ou no seu coração.
É abrir mão não apenas do relacionamento, mas também da velha história do relacionamento.
Renovar um relacionamento não é reconstituir um relacionamento. Não voltamos ao ponto
em que estávamos antes de o mal ter acontecido e fingimos que jamais aconteceu. Criamos um
novo relacionamento a partir do sofrimento, muitas vezes fortalecendo o relacionamento em
função do que vivenciamos juntos. Relacionamentos renovados geralmente são mais profundos
porque enfrentamos a verdade, reconhecemos nossa humanidade comum, e agora podemos
contar uma nova história sobre o relacionamento transformado. O perdão é um instrumento
maravilhoso para reparar o que foi rompido. Renove seus relacionamentos quando puder e abra
mão deles quando não puder. Quando praticamos esse último passo do Quádruplo Caminho,
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impedimos que a revolta, o ressentimento, o ódio e o desespero fiquem com a última palavra.
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A UNÇÃO DOS ENFERMOS
Pe. Geovani Antonio Dias
“A nossa ordem (dos Ministros dos enfermos) cuida dos doentes nos
hospitais e em domicílio. Prestando atendimento físico e espiritual
através de exortações, orações e acompanhamento, de dia e de noite,
levando-os, com a graça de Deus, a aceitar a morte com confiança ou,
pelo menos, que a enfrentem com a graça de Deus e com a ajuda dos
sacramentos.” (P. Sanzio Cicatelli em Vida do Pe. Camilo de Lellis.)
Ao longo da história da salvação, Deus, em sua benevolência, quis usar-se de sinais para
revelar-se à humanidade. No Antigo Testamento, Deus revela-se a Moisés com o sinal do fogo.
Uma sarça ardente que queimava e não se consumia (Cf. Ex 3, 1-4,17). Esse sinal expressa
que ao mesmo tempo que a humanidade enxerga este sinal, ela não consegue se aproximar por
completo dele, por ser um mistério.
Dom Odo Casel, ao escrever sobre o mistério, usa-se da explicação paulina. Para São Paulo,
a palavra mysterium condensa toda revelação cristã. Ele escreve: “Para o apóstolo, esta expressão não significa tão somente um ensinamento escondido e misterioso das coisas divinas.
Com efeito, este é o sentido que essa palavra recebeu só tardiamente, sob a influência da filosofia da baixa antiguidade. Na linguagem paulina, mysterium significa, acima de tudo, uma ação
divina, o cumprimento de um desejo eterno de Deus por uma ação que procede da eternidade de
Deus, a qual se realiza no tempo e no mundo e tem seu fim último no próprio eterno.” (Casel,
2009, p.22)
Cristo é a plenitude da revelação. Dentre todos os sinais, palavras e elementos que encontramos na escritura, a revelação numa pessoa, completa toda história. Ao mesmo tempo que
completa a revelação, o mistério não é esgotado, porque Deus continua sendo o que é: “uma
providência redentora, cheia de sabedoria e amor” (Casel, 2009, p.24); por isso escapa à nossa
humanidade. A humanidade pode participar deste mistério por meio dos sacramentos (mysterium), que são a incorporação do humano em Cristo. Essa participação é operada na humanidade
por meio da graça, por puro dom de Deus, obra de sua bondade. Em Cristo, o ser humano é
eleito e predestinado à salvação (Cf. Ef 1,5). Cristo morreu para que todos sejam salvos, a graça
é dada a todos. Mas podemos obviamente escolher não ser salvos, pois fomos criados livres.
Para o Papa Bento XVI, os sacramentos são instituídos pelo próprio Cristo e são sinais externos de uma graça que atua no interior da nossa humanidade. São “realidades visíveis que,
pela destinação assinalada a elas na criação, já deixam, por assim dizer, transparecer algo do
Deus criador, pelo fato de que são agora inseridas no contexto histórico de Cristo...” (Ratzinger,
2019, p.197). Realidades históricas de um toque divino além da história. Somente um Deus
amor pode encontrar-se com a fragilidade histórica, sendo que atua nela e além dela.
Se Cristo é a revelação do mistério de Deus e se somos incorporados a Cristo pelo batismo,
todos os sete sacramentos-mistérios são formas de continuarmos experimentando a revelação
do amor de Deus na nossa humanidade. Mais que isso: os sacramentos elevam-nos à participação no corpo místico de Cristo e cada sacramento realiza isso a seu modo.
A unção dos enfermos, sendo um destes sete sacramentos, incorpora-nos a Cristo sofredor,
com sua força curadora. Veremos como isso se concretiza em nossa humanidade.
O catecismo da Igreja Católica (CIC), escrito após o Concílio Vaticano II, apresenta a unção
dos enfermos como um sacramento de cura, unido ao sacramento da reconciliação. Dois aspectos da cura devem ser evidenciados. O reconhecimento de nossa natureza fragilizada e a ação
médica de Cristo, o curador.
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O RECONHECIMENTO DE NOSSA NATUREZA FRÁGIL
Como pensar o sofrimento humano? De onde vem e para que fim nos leva? Perguntas como
estas são recorrentes e não queremos aqui oferecer respostas como os existencialistas, mas mergulhar na questão da realidade que antecede o sacramento da unção: a realidade da doença. Na
doença, o ser humano depara-se com seu ser frágil, com a realidade de sua natureza. A doença
mostra que todo ser sensível está sujeito à dor, como também a sentir um agradável bem-estar.
Tanto um como o outro fazem parte de nossa condição humana.
Nossa cultura tem, cada vez mais, fugido do sofrimento, mascarando-o. Ele tornou-se, ao
longo da história, causa de exclusão e isso continua cada vez mais frequente. Ninguém quer
falar da dor, como não quer senti-la e isso de tudo não é ruim. Esse estilo cultural frente ao
sofrimento e à doença, no entanto, tem nos oferecido uma visão errada de nossa natureza. Não
nascemos para sofrer, mas se compreendemos que o sofrimento pode aparecer, lidaríamos com
ele de maneira mais aceitável e com maior resiliência. Acontece que, negando a dor, negamos
nossa sensibilidade e muitas vezes essa negação tem colocado os doentes, como também os
idosos e os sofredores de um modo geral, na exclusão de leitos frios e solitários de hospitais,
por vezes até desumanizados.
A tradição bíblica nos ajuda a entender a natureza fragilizada não a partir da negação, mas da
aceitação. São Paulo escreve: “Pois sabemos que até o presente, a criação inteira geme e sofre
em dores de parto.” (Cf. Rm 8,22) Enquanto Cristo não voltar em sua glória, a humanidade
reconhece sua natureza, pois a vida humana é luta cotidiana. Ao passo que Cristo trás o novo,
a manifestação do que seremos: ressuscitados e vivos Nele. A vida nova não terá sofrimento e
todos os ais desaparecerão. Essa vida nova é a eternidade que podemos começar a viver no aqui
e agora. O aqui e o agora nós os vivemos na esperança e na fé que abrem ao ser humano um
novo horizonte. Até o corpo humano, para São Paulo, considerado frágil e miserável, é destinado a salvação: “Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o
Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante
ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura.” (Cf. Fl 3,2021). O próprio Filho de Deus não foi poupado do sofrimento, mas assumiu a pobreza e a cruz,
para mostrar que a miséria e a morte não têm a última palavra. Só Deus é a Palavra Eterna e
a definição de toda vida humana Nele está. O Arcebispo Fulton Sheen, ao compor sua memorável “Vida de Cristo” assim escreve: “O cristianismo, diferente de todas as demais religiões
do mundo, começa com catástrofe e derrota. Religiões alegres e inspirações psicológicas entram em colapso e definham na adversidade. A vida do fundador do cristianismo, no entanto,
tendo começado com a cruz, termina com o sepulcro vazio e a vitória.” (Sheen, 2018, p.15).
A vitória é a realidade daqueles que, como Jesus, aprendem a carregar sua cruz. A tentativa da
fuga da cruz, ou a sua rejeição completa, faz com que ela se torne ainda mais pesada. Por isso
precisamos aprender a carregar a cruz com Cristo: “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos
sob o fardo, e eu vos aliviarei.” (Cf. Mt 11,28). Cristo não veio para subjugar aqueles que estão
sofrendo, mas para encaminhá-los a uma felicidade verdadeira, capaz de aliviar toda dor. Pois
veio trazer “vida e vida em abundância” (Cf. Jo 10,10).
A Igreja, pelo sacramento da unção dos enfermos quer ajudar a pessoa a viver a enfermidade
numa perspectiva de fé: “Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor que cura o homem,
mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido
através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor” (Enc. Spe salvi, n. 37). Essa
aceitação não é uma resignação somente que poderia acabar no comodismo, mas um processo
de enfretamento positivo, no qual a pessoa sabe de sua doença, então, sabe também que precisa
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da força de Cristo para enfrentar a dor. Esse enfrentar também não é confrontar, mas caminhar
com o sofrimento sobre o novo horizonte, o da fé. Fé essa que não ilude com promessas fracas
de melhoras e nem propõe curas mágicas. Fé que leva a pessoa a não se sentir desamparada e
solitária e que nutre o coração de uma esperança verdadeira, pela qual a pessoa pode viver bem,
mesmo com a dor, mesmo sofrendo.
O sacramento abre a pessoa ao cultivo da vida espiritual que revela um sentido para o sofrimento. Faz a pessoa vê-lo como parte da natureza humana. Nele a pessoa sente o chamado
à transcendência que é capaz de lhe conferir um sentido e fazê-la chegar na essência de sua
natureza. São João Paulo II escrevia que o “sofrimento parece entender particularmente algo
essencial à natureza humana. É algo tão profundo como o homem, precisamente porque manifesta a seu modo aquela profundidade que é própria do homem e, a seu modo, a supera.
O sofrimento parece pertencer à transcendência do homem; é um daqueles pontos em que o
homem está, em certo sentido, destinado a superar-se a si mesmo; e é chamado de modo misterioso a fazê-lo.” (Salvifici Dolores, São João Paulo II, 1984). Então, há no sofrimento um aspecto positivo que precisa ser encontrado. Talvez, à pessoa de fé, seja mais fácil este encontro.
Digo talvez, porque diante da mesma doença, duas pessoas diferentes podem reagir de forma
totalmente diferentes. A enfermidade é uma experiência individual e pessoal. Toma a matiz do
indivíduo. Existem tantas enfermidades diferentes como enfermos diferentes. Na perspectiva
daquele que tem fé, a nossa fraqueza é parte da natureza, a morte consequência da vida terrena,
mas é precisamente nessa carne fragilizada e destinada à morte que a força de Cristo se manifesta. Para aquele que fez uma experiência com Jesus, a doença será vista com a lógica da relação
com ele. Negativamente, quando se pensa que a doença é um castigo divino. Ou positivamente,
quando a pessoa reconhece sua limitação e encontra na cruz de Cristo um sentido e um consolo
para o sofrimento. Em ambos os casos, há um espaço para a ação de Deus.
O encontro com Cristo no sacramento é transformador, porque liga a pessoa com sua realidade, com o sentido de vida e com o silêncio mais profundo e curador. Nesse encontro
espiritual, a pessoa descobre-se como um ser universal. É capaz de sair de si e olhar sua dor
com os olhos de Jesus. “O homem tenta transcender o ambiente terreno e transportar-se para
um, dois, três ou mais níveis distantes das irrealidades de sua existência diária para uma vista
mais ampla, que o habilite a experimentar o que é real” (Nouwen, 2001, p.27).
Desta maneira, podemos dizer que a Igreja oferece ao doente um bálsamo verdadeiro que é
Cristo. O sinal sacramental da unção é a ação solidária da Igreja no momento da dor, no qual
o doente é animado na fé e com ela adquire uma nova visão sobre sua fragilidade, nutre a esperança da saúde e se incorpora a Cristo para em tudo fazer a vontade de Deus. A ação deste
sacramento é, portanto, medicinal.
AÇÃO DE CRISTO MÉDICO
Se por um lado nossa natureza é fragilizada e propensa à doença, por outro existe a graça de
Deus presente no ministério de Cristo e perpetuado na sua Igreja. Cristo veio com a missão de
trazer a cura integral à pessoa, de corpo e alma.
No livro do êxodo encontramos a imagem de Deus como médico da humanidade (Cf. Ex
15,26). E no Antigo Testamento, os sacerdotes e os profetas, intermediários de Deus, eram
procurados pelos doentes para serem curados.
Já no Novo testamento, Jesus se revela como médico integral. Ele veio libertar o ser humano do pecado e de suas consequências. Os atos curadores que Jesus realizam nunca são sinais
em si mesmo, mas em vista da salvação integral da pessoa humana. Ele mesmo afirma em seu
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evangelho que veio “salvar o que estava perdido” (Cf. Lc 4,18; 5,17). Todos os atos de cura, descritos nos evangelhos, exprimem a salvação que Jesus veio trazer. O padre Calisto Vendrame,
grande biblista camiliano, assim escreve ao falar das curas na Bíblia: “Na bíblia, as curas dos
doentes são atos prodigiosos, mas que assinalam a presença e ação de Deus que vence o mal.
Para discernir quem está por trás dos eventos prodigiosos, é necessário prestar atenção aos
efeitos: Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está no centro da luta contra tudo o que prejudica
a pessoa humana. Satanás amarra, divide, escraviza, amedronta aliena e destrói; Cristo liberta,
torna a pessoa responsável, une, traz vida, infunde coragem, alegria e entusiasmo” (Vendrame,
2001, p. 103).
A análise de uma destas curas pode ilustrar esse argumento. Analisemos a cura descrita em
Mc 2,1-12, a cura de um paralítico. O texto remete a um fato histórico concreto porque aparece
também em Mt 9,1-8 e em Lc 5,17-26. O texto tem uma estrutura de narrativa de milagre comum na sagrada escritura: a) Apresentação do taumaturgo: em Mc 2,1 descreve Jesus que está
em casa, na cidade de Cafarnaum; b) Os discípulos estão presentes e testemunham a cura: em
Mc 2,2 com a multidão estavam os discípulos que o seguiam e recebiam do fato um ensinamento; c) A multidão: em Mc 2,4 ao redor de Jesus estão assentadas muitas pessoas que impedem
que o doente chegue até Jesus; d) O doente: em Mc 2,3 “trouxeram-lhe um paralítico”; e) Os
intercessores que intervém com a fé: em Mc 2,3-4 o paralítico é carregado em uma maca por
quatro homens. Como a multidão enchia a casa, descobriram o teto e desceram o doente até
Jesus; f) Os adversários: em Mc 2,6 os escribas e fariseus estavam ali presentes e não admitem
que Jesus perdoe os pecados do doente; g) Há duas motivações: em Mc 2,5 “Jesus, vendo-lhes
a fé, disse ao paralítico: ‘Filho, perdoados te são os pecados’” e em Mc 2,10-11 “Ora, para
que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra (disse ao paralítico) eu te
ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa”; h) A fama que se espalha: em Mc 2,11 a
multidão vê tudo, glorifica a Deus e se admira.
A estrutura mostra, em primeiro lugar, que Jesus vem da parte de Deus porque o segue grande
multidão que encontra Nele algo Novo, o comunicador da Boa Nova do Reino. Também porque
Jesus age com autoridade ao demonstrar ter compaixão. Ele não veio para se mostrar ou se auto
promover. A autoridade é o seu coração compassivo que reconhece a fé dos intercessores que
lhe apresentam o doente. Num primeiro momento da cura, Jesus fala do perdão dos pecados,
mostrando a relação imediata do pecado com a doença e a destruição desta relação com seu
gesto reconciliador. Essa relação colocava o doente em uma situação de exclusão e Jesus mostra
que a doença entra no mundo pelo pecado, mas não necessariamente o doente é um pecador e
sim uma pessoa fragilizada. A refutação dos fariseus e escribas nasce de sua concepção religiosa desfocada da misericórdia. É uma atitude defensiva de uma doutrina: “Só Deus pode perdoar
pecados.” Então, Jesus sendo Deus, tem autoridade para perdoar e para curar. A cura que Jesus
realiza é integral, perpassa a pessoa inteira em todas as suas dimensões. Todos que observam
a cura receberam uma catequese sobre a pessoa de Jesus: Ele é Deus que veio curar e salvar o
que estava perdido (Cf. Lc 19,10). Os braços dos intercessores que carregam o doente são de
homens de fé; certamente já haviam sido catequisados e sabiam quem era Jesus, por isso cofiam
que, levar o doente até Jesus é o melhor a se fazer por ele. Os intercessores são a imagem do
ministério da Igreja para com os sofredores: essa missão é a de levar os que sofrem até Jesus.
AS CURAS NA IGREJA
Jesus é o médico integral e seu ministério sanador tem continuidade na ação da Igreja, tanto
pelos carismas de cura, como descreve São Paulo em 1Cor 12,9, quanto na administração do
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sacramento da Unção dos Enfermos. A Igreja se compadece com o sofrimento pois serve ao
Deus da consolação que em primeiro nos consolou em nossas fraquezas: “Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações para que, pela consolação com que nós
mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia.”
2Cor 1,4.
Na linha carismática, é São Paulo que aberto aos dons e carismas fala do dom de cura como
um dom do Espírito Santo. Jesus, ao enviar os discípulos, dá autoridade para curar os doentes
e, após pentecostes, recebem a missão de ir e curar. Após pentecostes, Pedro, na autoridade do
Espírito Santo, cura um coxo e muitos outros doentes (Cf. At 3,1-10). A Igreja reconhece que
a oração por cura é legitima, mas deve seguir a sua finalidade: não prometer curas mágicas;
reconhecer que o autor da cura não é o ministro, mas Cristo; não confundir o sacramento com
a oração por cura, visto que o sacramento opera uma graça integral; as curas que acontecem
tem sempre a finalidade da salvação integral da pessoa. No ano 2000, foi publicada a Instrução
sobre as orações para alcançar de Deus a cura, escrita pelo então prefeito da congregação para
a doutrina da fé, o Cardeal Joseph Ratzinger. O texto pode nos ajudar neste argumento: “Não
só as curas prodigiosas confirmavam o poder do anúncio evangélico nos tempos apostólicos;
o próprio Novo Testamento fala de uma verdadeira e própria concessão aos Apóstolos e aos
outros primeiros evangelizadores de um poder de curar as enfermidades em nome de Jesus.
Assim, ao enviar os Doze para a sua primeira missão, o Senhor, segundo a narração de Mateus
e de Lucas, concede-lhes “o poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças
e enfermidades” (Cf. Mt 10,1; Lc 9,1) e dá-lhes a ordem: “Curai os enfermos, ressuscitai os
mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios” (Cf. Mt 10,8). Também na primeira missão
dos setenta e dois, a ordem do Senhor é: “curai os enfermos que aí houver” (Cf. Lc 10,9). O
poder, portanto, é concedido dentro de um contexto missionário, não para exaltar as pessoas
enviadas, mas para confirmar a sua missão. Os Atos dos Apóstolos referem de modo genérico
prodígios operados por estes: “inúmeros prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos” (Cf.
At 2,43; 5,12). Eram prodígios e sinais e, portanto, obras portentosas que manifestavam a verdade e a força da sua missão. Mas, além destas breves indicações genéricas, os Atos referem
sobretudo curas milagrosas, realizadas pelos evangelizadores individualmente: Estêvão (Cf. At
6,8), Filipe (Cf. At 8,6-7) e sobretudo Pedro (Cf. At 3,1-10; 5,15; 9,33-34.40-41) e Paulo (Cf.
At 14,3.8-10; 15,12; 19,11-12; 20,9-10; 28,8-9).”
Na linha da instituição, a Igreja continuadora da missão de Jesus é a portadora, enquanto
instrumento, da graça curadora de Cristo no meio do mundo. Ela continua a ação curadora e
cuidadora de Cristo para com os necessitados. Nas mãos do cuidador está a mão do redentor.
Na perspectiva da fé, o cuidador empresta suas mãos ao Cristo para tocar as feridas dos irmãos:
“Jesus deixou, como dom à Igreja, o seu poder de curar. Ao dom de Jesus corresponde o dever
da Igreja, bem ciente de que deve pousar, sobre os doentes, o mesmo olhar rico de ternura e
compaixão do seu Senhor. A pastoral da saúde permanece e sempre permanecerá um dever
necessário e essencial, que se há de viver com um ímpeto renovado, começando pelas comunidades paroquiais até aos centros de tratamento de excelência.” (Papa Francisco, Dia mundial
do enfermo 2018). O cuidador cristão é um místico com coração nas mãos, que chega na ferida
do irmão embebido do calor da presença de Jesus, pois ele mesmo encontrou-se com esse calor.
O curador sempre será alguém ferido, que tocado em sua própria ferida, pelas mãos chagadas
do Senhor, se sente impulsionado a levar este toque aos irmãos. São Tiago escreve claramente a
importância deste toque, como caminho de cura, de perdão e de encorajamento: “alguém dentre
vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja para que orem sobre ele, ungindo-o
com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé; e se ti35

ver cometido pecados, estes lhe serão perdoados.” (Cf. Tg 5, 14-15). A Igreja sempre encontrou
neste texto de São Tiago o argumento da instituição do sacramento da unção dos enfermos. Os
sinais sacramentais, que a Igreja reservou para este momento, como a imposição de mãos, a unção com óleo e a palavra orante do ministro ordenado, tornam-se sinais de levante e de perdão
reconfortante para o doente.
Saúde e salvação tem a mesma raiz do latim salus. O conceito salus indica inteireza, integridade. A busca por saúde e salvação é a realidade mais autêntica da humanidade que deseja
superar a precariedade, a doença, o pecado e a morte através de uma superação de si mesmo, da
busca de algo transcendente, da busca de Deus.
Nas curas e nos milagres de Jesus não estão apenas afirmados nas escrituras o poder curador
de Dele, mas a apresentação da bondade de Deus com a nossa humanidade. A cura quer ser
um sinal visível do desejo de Deus de livrar o homem do pecado e restabelecer um laço de comunhão. Exemplo claro é a cura o paralítico no evangelho de Marcos, que antes de curar Jesus
perdoa-lhe os pecados. (Mc 2,1-12).
Saúde e salvação são os efeitos que esse sacramento produz no doente:
a) No sacramento, o doente encontra a salvação oferecida como saúde, renovando sua
força e fé em Deus.
b) A salvação-saúde é realidade total, por favorecer a união do doente com os sofrimentos
de Cristo.
c) O sacramento oferece o perdão dos pecados: “se ele cometeu pecados, eles lhe serão
perdoados” (Cf. Tg 5,15).
d) O acolhimento da Igreja na situação de doença favorece sua própria santificação, pois
o doente associando seu sofrimento ao de Cristo santifica ele mesmo a comunidade. Além de
oferecer ao sofredor a solidariedade, virtude de santificação.
A unção dos enfermos exprime a unidade profunda entre fragilidade humana, o entendimento da doença, a salvação e a graça santificadora. Na introdução do Rito da unção lemos que a
unção “entra no próprio plano de Deus e de sua providência que o homem lute com todas as
suas forças contra a doença em todas as suas formas, e se esforce de todos os modos para conserva-se em saúde”. E explica: “este sacramento confere ao enfermo a graça do Espírito Santo;
o homem todo recebe ajuda para sua salvação, sente-se reanimado pela confiança em Deus e
fortalecido contra a tentação do maligno e as aflições da morte de modo que possa não somente
suportar validamente o mal, mas combatê-lo e conseguir também a saúde, se for conveniente à
sua salvação espiritual; este sacramento proporciona também, em caso de necessidade, o perdão
dos pecados e a consumação da penitência cristã”.
Portanto concluímos que todos os sacramentos continuam realizando o ministério de Jesus
que veio ao mundo para que os homens tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida em
abundância é a plenitude do dom da graça que enche a humanidade toda, assumindo nesta realidade um sentido novo de salvação. A vida do homem só se plenifica quando, no encontro com
a salvação, ele é capaz de tornar sua existência um sacramento de amor, sacramento de saúde
e de salvação. Somente quem ama compreendeu o verdadeiro sentido da salvação-sanadora de
Cristo nos sacramentos e vive e realiza a vida do Espírito derramada nele.
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