
Ainda há Esperança 

Conteúdo: 

 

Prefácio 

Capítulo 1   –  Encontro com Jesus 

Capítulo 2   –  Cura Divina 

Capítulo 3   –  Cura através da fé e do amor 

Capítulo 4   –  Carência espiritual 

Capítulo 5   –  O que fazer com a sua tristeza 

aparentemente inconsolável? 

Capítulo 6   –  Você  já foi chamado? 

Capítulo 7   –  A necessidade de oração 

Capítulo 8   –  Você tem que se acomodar à 

sua doença, mesmo sendo   

cristão? 

Capítulo 9   –  O caminho bíblico para a sua 

cura 

Capítulo 10 –  Cura através do uso de 

remédios 

Capítulo 11 –  Medo do desapontamento 

Capítulo 12 –  Acompanhamento na morte 

Capítulo 13 –  Dependência química 

Capítulo 14 –  Duas diagnoses 

Considerações finais 



Ainda há Esperança 

Prefácio 
 
Este livro foi escrito especialmente para os 
doentes, tanto para os que sofrem fisicamente 
também como para pessoas que passam por 
problemas de depressão, fobias e todo o tipo de 
preocupações. 
 
Escrevi este livro porque, como médico e cristão, 
quis dar oportunidade a mais pessoas terem 
acesso às experiências que tive nestes últimos 
anos. Assim sendo espero estar auxiliando à paz 
espiritual e à cura física destas pessoas. 
 
Além disso vejo esta obra como uma missão. 
Espero que o leitor a receba da melhor maneira 
possível, pois a escrevi com muito repeito e 
compaixão pelas pessoas que sofrem de 
problemas físicos e espirituais. 
 
Este livro foi escrito para todos, de qualquer 
convicção politica ou religiosa, mesmo que eu o 
tenha escrito a partir da minha visão cristã, a 
qual eu não posso renunciar. 
 
Eu gostaria de dizer àqueles que gostariam de 
jogar este livro no lixo, por ser uma literatura 
cristã, coisa que eu também teria feito há 12 
anos atrás, que não o façam! Se este livro for útil 
para algumas pessoas, ele já terá atingido o seu 
objetivo. 
 
Dr. P. Reis 
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Capítulo 1 – Encontro com Jesus 
 
Se você fosse um dos meus pacientes, nós 
teríamos uma conversa mais pausada ao longo 
dos anos. Mas agora eu gostaria de confrontar 
você, talvez um pouco abruptamente, com as 
coisas que Deus fez em minha vida. 
 
Talvez você esteja doente neste momento, ou 
passando por uma tribulação espiritual; talvez 
você esteja tendo uma tristeza inconsolável; ou 
simplesmente procurando a justiça; seja qual  for 
o seu momento, eu acredito que o que eu irei 
dizer a você será de grande utilidade. 
Se você é crítico ou ascéptico, então não se 
esqueça que eu também o fui. Até o momento 
em que... deixe-me começar pelo começo. 
 
Quando eu tinha dezesseis anos de idade, 
neguei todo o pensamento sobre um Deus vivo e 
escolhi levar a vida  de acordo com a minha 
própria vontade. Nas férias fui de carona à 
Inglaterra. Lá eu tive contato com um tipo de 
comunidade, isto significou para mim a entrada 
num mundo de, primeiro drogas leves e depois 
drogas pesadas, libertinagem sexual, e idéias 
esquerdistas, quase anarquistas.  Em poucos 
anos, no período em que comecei meu estudo 
de medicina, eu passei de um rapaz idealista - 
cheio de experiência com uma maneira amoral 
de viver, a uma pessoa radicalista. Minha visão 
comunista da sociedade achou muito respaldo 
em toda a injustiça que eu via à minha volta. 
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Durante cinco anos estive envolvido em 
diferentes movimentos tipo: movimento contra a 
exploração dos operários imigrantes; contra 
medidas do governo sobre as universidades; 
contra as imposições da psiquiatria vigente e por 
aí vai. Eu estudava livros cujos pensamentos 
centrais eram marxistas; minha esperaça no 
futuro era uma revolução social do povo contra a 
política e a economia de opressão! Eu estava 
completamente obsecado por estas idéias. 
Para ter mais conhecimento sobre estes temas, 
eu interrompi o meu estudo de medicina e fui 
fazer um curso de filosofia em Gent, na Bélgica 
(nota da tradutora). Foi justamente lá, no 
isolamento do meu quarto de estudo, que entrei 
em depressão; os psiquiatras diriam que eu 
transferi a agressão que eu tinha pelo mundo 
contra mim mesmo. 
 
Uns tantos meses de pura raiva, vazio, medo e 
depressão se seguiram. Tão materialista e sóbrio 
que eu era, fui confrontado com um enorme 
vazio em minha própria alma. Isto me emperrava 
e me enchia de desespero. Períodos de extremo 
stress alternavam-se com períodos de 
depressão. Eu parecia estar petrificado, meus 
sentimentos estavam praticamente mortos. 
Apesar da minha ironia quanto à existência de 
um mundo espiritual invisível, e de ter-me 
rebelado contra tudo o que se referia a Deus, 
comecei a notar ao meu redor livros sobre 
pessoas que tiveram experiências sobre-
naturais, com o mundo invisível. Tais livros 
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destruíram a minha visão comunista, 
absolutamente hermética,  e materialista do 
mundo. Literatura oriental com descrições das 
experiências espirituais dos lamas budistas 
abriram um novo mundo para mim. Mas como eu 
poderia encontrar um ponto de apoio? Eu tinha 
perdido realmente todos os meus pontos de 
apoio e gritava em meu íntimo por uma saída 
desta minha existência obscura e vazia. 
 
 
Naquele tempo, meu pai foi passar uns dias num 
mosteiro Trappistenkloster em Zundert (na 
Holanda) fazendo retiro espiritual. Eu estava à 
procura de paz espiritual e pude ir junto. Lá 
encontrei um monge que era deficiente físico.  A 
paz que este homem irradiava me impressionou 
mais do que toda e qualquer argumentação de 
um letrado. Minha conversa com ele era mais 
sobre a vida no mosteiro do que sobre a bíblia. 
Como eu desejava ter uma vida assim com paz 
interior e longe da correria louca do mundo onde 
eu vivia. Quando eu estava caminhado sozinho 
pelo jardim do mosteiro, deparei-me com uma 
pequena capela. Lá dentro havia uma imagem 
de Maria com Jesus quando criança em seus 
braços. Pela primeira vez em seis anos fiz uma 
oração! 
 
Eu disse: "Se Tu verdadeiramente existes, Deus, 
poderias salvar a minha vida e tomá-la em Tuas 
mãos?" Nada aconteceu, apenas fiquei um 
pouco mais calmo. 
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Uma semana mais tarde eu até já tinha me 
esquecido desta experiência e estava de novo 
envolvido na roda-viva dos meus pensamentos e 
sentimentos nervosos. Mas, após um mês 
acordei numa certa manhã e vi em meus 
pensamentos primeiro o rosto daquele monge e 
logo depois a imagem de Jesus sofrendo, 
pregado na cruz. Eu me senti tão abalado, que 
comecei a chorar pelo enorme peso que estava 
sobre mim. Eu me conscientizei de que estava 
passando por uma nova experiência no fundo do 
meu ser. Uma experiência de suma importância. 
Ninguém sabia pelo que eu estava passando. 
Por causa das minhas crises eu me havia 
tornado um estranho para as pessoas ao meu 
redor. Eu ainda não tinha palavras para explicar 
o que estava se passando comigo. Aconteceu 
algo que meu entendimento ainda não tinha 
como explicar racionalmente, mas que me 
libertou de um doloroso e amedrontador inferno 
psicológico! Este pesadelo de escuridão cheio de 
complexo de culpa e sentimento de estar perdido 
desapareceu. Em seu lugar invadiu-me uma 
atmosfera de calor e felicidade que está presente 
onde quer que Jesus Cristo esteja. 
 O conceito "pecado" nunca tinha feito sentido 
para mim, mas a partir daquele dia eu 
compreendi o que significa ser um pecador 
perdido e ser salvo através do sofrimento de 
Jesus na cruz. Então entendi perfeitamente que 
a Palavra de Deus que vem da bíblia é verdade 
mesmo e não uma pura invenção. Entendi 
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também que a minha própria sabedoria  primeiro 
teve de ser quebrada por uma depressão antes 
que eu pudesse ver a verdade do evangelho. 
Que período delicioso que seguiu depois de tudo 
isto! 
 
Por mais que os meus amigos achassem que eu 
estava pronto para ir para um manicômio, eu 
estava interiormente cheio do amor de Deus pela 
minha vida quebrantada. Foi aí que Deus 
começou a restaurar toda a minha vida, meus 
pensamentos e meus sentimentos. Este é um 
processo que vem durando muitos anos e ele 
ainda não acabou. A fé que recebi em Jesus 
tinha uma experiência profunda. Jesus, o homem 
que foi crucificado e morto, mas que estava 
claramente vivo, se assim não fôsse Sua 
atuação em minha vida teria sido impossível. 
Com esta experiência como pano-de-fundo, 
dando-me uma certeza sólida, a bíblia passou a 
ter uma enorme importância em minha vida. Nela 
pude ler o que testemunhas oculares 
escreveram sobre este homem. Sobre as coisas 
que Ele disse; de como muitos profetas judeus já 
tinham escrito sobre a Sua vinda. De como a 
Sua personalidade é completamente única neste 
mundo. Ele não é o iniciador de mais uma nova 
religião, mas sim uma pessoa que morreu, 
ressurgiu da morte e é o único mediador entre 
Deus e cada um dos homens. Ele está vivo, e 
isto descobri pessoalmente.  
 



Ainda há Esperança 

6 

Além desta, tive duas outras experiências 
marcantes que, segundo a bíblia, são de suma 
importância na vida cristã. Eu fui batizado por 
imersão, o que foi instituído não por pessoas, 
mas pelo próprio Deus. Nós lemos na bíblia, que 
a Palavra de Deus veio a João no deserto, 
dizendo que ele deveria batizar as pessoas, que 
se convertessem, para o perdão de seus 
pecados. Quando fui batizado, eu estava com a 
aparência compatível com o estilo de vida que 
eu levava: os cabelos até o ombro. Presentes ao 
local, estavam alguns dos meus melhores 
amigos. Pouco antes do batismo pude contar a 
eles como foi que encontrei Jesus, mesmo 
estando num péssimo momento psicológico. Isto 
mexeu com as emoções de alguns dos 
presentes. Eu nem notei nada disso acontecer, 
eu só me sentia maravilhosamente agradecido e 
feliz. O batismo foi uma declaração de fé pública 
e definitiva da minha escolha por seguir a Cristo. 
Eu me senti completamente limpo, física e 
espiritualmente.  
Um dia eu fui a um encontro de cristãos. Por 
mais que eu conhecesse Jesus em meu 
coração, eu ainda não tinha falado disto para as 
outras pessoas. Durante a pregação foi feito um 
convite para que as pessoas que quisessem 
aceitar a Jesus fossem à frente após o culto. Eu 
já tinha visto tal apelo há seis anos atrás. 
Naquela época eu resisti o máximo que pude 
(fato pelo qual me arrependo até hoje). Desta 
vez encarei isto como um ato normal. Eu já tinha 
mesmo um contato pessoal profundo com Jesus! 
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O rapaz que estava sentado ao meu lado - com 
quem eu havia conversado durante a pauza – 
ajudou-me a vencer a minha timidez. Juntos 
fomos à frente. Foi notável que a oração que fiz 
foi só: “Jesus, aqui estou eu. O Senhor já sabe 
que fiz minha decisão por Ti.” 
 
No mesmo momento aconteceu uma coisa 
imprevista. Um imenso poder espiritual foi da 
minha cabeça aos meus pés passando pela 
minha espinha dorsal. Foi como se eu estivesse 
recebendo um choque elétrico. Cada fibra do 
meu corpo formigou com o poder que passou por 
mim. Deus batizou-me com o Espírito Santo. Foi 
uma experiência como a que os discípulos 
tiveram lá no Pentecostes (Atos 2). 
 
Quase sem poder andar direito, voltei para a 
minha família, enquanto todo o meu corpo 
tremia. Não consegui falar sobre o que 
aconteceu comigo, caí no sono com a sensação 
que o poder de Deus estava me segurando 
fortemente. Na manhã seguinte eu me senti no 
céu. Um rio de alegria passava através de mim, 
tudo era luz, eu regozijava internamente. Eu 
estava muito profundamente emocionado por 
tudo o que eu havia passado. Fiquei hospedado 
na casa dos meus pais durante alguns meses, a 
cada dia eu sentia uma nova corrente de 
delicioso poder e energia espiritual. 
 
O leitor talvez esteja se perguntando como é que 
eu estava vendo o mundo a partir daquele 
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momento. O mundo ainda não tinha mudado. A 
pobreza, as injustiças e as desigualdades sociais 
ainda eram as mesmas. Encontrei várias 
pessoas infelizes e oprimidas. 
 
Para a minha grande surpresa, descobri que a 
bíblia fala sobre isso. Descobri que Deus tem um 
plano inovador de combate ao sofrimento de sua 
criação! Sem que para isso haja uma revolução 
violenta, mas sim o envio de um Consolador que 
abençoa os pobres e nos dá paz e esperança na 
vinda de um novo céu e uma nova terra; este 
Consolador preenche o solitário e o alheio, com 
um maravilhoso amor e uma nova estimulante 
razão de viver. 
 
Em Eclesiastes 4.1 lemos: "Depois virei-me, e vi 
todas as opressões que se fazem debaixo do 
sol; e vi: as lágrimas dos oprimidos, e eles não 
tinham consolador; do lado dos seus opressores 
havia poder; mas eles não tinham consolador." 
 
Mas, agora, com a ressurreição de Jesus Cristo 
e com a vinda do Espírito Santo, o Consolador 
veio! E ainda mais: Deus tem um plano de 
transformação total para todos os problemas e 
sofrimentos deste mundo. Leia isto em sua 
bíblia! 
 
Em Apocalipse 21.1-5 lemos:  
" E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já 
se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o 
mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova 
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Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, 
adereçada como uma noiva ataviada para o seu 
noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, 
que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está 
com os homens, pois com eles habitará, e eles 
serão o seu povo, e o próprio Deus estará com 
eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e 
não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, 
nem lamento, nem dor; porque já as primeiras 
coisas são passadas. E o que estava assentado 
sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as 
coisas. E acrescentou: Escreve; porque estas 
palavras são fiéis e verdadeiras. " 
Assim sendo, recebi aos poucos uma nova 
maneira de ver o mundo. Acima de tudo fui 
levado a ter um comportamento totalmente 
diferente em relação às pessoas ao meu redor. 
Como é que eu poderia guardar só para mim 
esta mensagem maravilhosa de redenção 
através de Jesus? Isto seria comparável a, por 
exemplo, após ser salvo de um naufrágio ficar 
contemplando os outros náufragos morrendo 
afogados sem dar-lhes uma possiblidade de 
escape. Passei a unir as minhas palavras às 
minhas ações e comecei a compartilhar o que eu 
recebi com aqueles que estavam abertos a ouvir 
esta mensagem. Aprendi a amar ao invéz de 
odiar tudo e todos. Passei a ser uma testemunha 
do fantástico poder libertador do evangelho. 
Quero compartilhar esta paz que tenho agora 
com todos. Que eu tenha, finalmente, me 
tornado médico tem tudo a ver com esta decisão. 
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Antes que eu tivesse conquistado este posto 
"muitas águas rolaram". Para começar eu não 
tinha certeza de que eu deveria continuar os 
meus estudos. Talvez Deus tivesse um outro 
plano para a minha vida. A maneira mais fácil de 
descobrir isto é pedindo a Deus um "sinal". Eu fui 
até a minha unviversidade e disse: Senhor 
Jesus, se Tu não queres que eu prossiga neste 
meu estudo, então que eu encontre algum 
conhecido agora." Eu não encontrei ninguém! 
Mas, quando voltei para casa, quase já na 
calçada de onde eu morava, encontrei a minha 
irmã que me disse, veja bem, que ela acabara de 
encontrar um dos membros do departamento da 
faculdade onde eu teria que fazer o meu próximo 
exame. Este foi o sinal! 
 
Mas como eu conseguiria estudar se eu estava 
passando por todas estas experiências 
espirituais? Tenho que admitir que foi uma 
missão quase impossível! As minhas notas eram 
péssimas. Esta situação perdurou por dois anos 
até que eu conseguisse me concentrar de novo 
nos estudos. Quando eu tinha feito a primeira 
parte da minha graduação pela segunda vez, fui 
confrontado com o problema de que eu teria de 
refazer todos os meus exames, num curto 
período de tempo, um atrás do outro. No último 
exame oral eu estava verdadeiramente 
desesperado. Eu tinha a sensação de estar 
totalmente despreparado. De fato, eu só tinha 
estudado para esta matéria dois meses antes do 
teste. O melhor que eu poderia fazer era pedir 
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ajuda a Jesus. Eu me ajoelhei e contei a Ele o 
meu problema. Ele realmente queria que eu 
fosse médico, não queria? Como este dia 
terminou, eu nunca mais me esquecerei. A 
caminho da universidade dirigi debaixo de uma 
tempestade horrorosa. Eu tinha a sensação de 
estar indo a uma sala de torturas ao invéz de ir 
ao um exame. Eu já não tinha praticamente 
nenhuma esperança. Quando eu estava no 
corredor aguardando a minha vez de entrar na 
sala, passou um casal por mim e eu os ouvi 
comentar um com o outro: "É, mas para tal coisa 
é preciso ter fé..." Por que não? Pensei eu. E 
com um pouco de fé, que Deus iria fazer alguma 
coisa, eu entrei. Lá dentro aconteceu uma coisa 
incrível! Enquanto eu estava respondendo às 
perguntas, tive a sensação de que as portas da 
minha memória se abriam. Consegui lembrar-me 
de tudo até em seus mínimos detalhes, coisas 
que eu tinha estudado e que há meia-hora atrás 
não me dava conta delas! Fórmulas e números 
me vieram à memória, que – pasmem – estavam 
todos certos. Desta maneira consegui ser bem 
sucedido na primeira fase da minha graduação. 
 
Se você está pensando que daí por diante tudo 
foi de "vento em popa", então eu terei de lhe 
decepcionar. A fase seguinte dos meus estudos 
foi ainda mais difícil e morosa. Isto se deu em 
vista das difilculdades que passei a ter em 
minhas relações com as pessoas. Além dos 
meus estudos fui freqüentemente confrontado 
com as necessidades das pessoas mais 
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próximas a mim. Especialmente dos 
dependentes químicos, dos sem-teto e dos 
alcoólatras, que exigiam muito da minha atenção 
e tempo, o que prejudicava os meus estudos. A 
minha vida espiritual estava sendo ameçada pelo 
meu contato com a atroposofia, o que me fez 
cortar definitivamente a minha relação com uns 
tantos amigos. Isto me doeu muito e deu-me 
complexo de culpa. Com tudo isto junto eu não 
conseguia concentrar-me o suficiente em meus 
estudos. Mesmo assim, eu tinha naquele período 
um contato ainda mais profundo com Jesus 
Cristo. Eu encontrei a minha esposa e tivemos 
uma ligação espiritual muito especial. Deus 
começou a falar comigo e revelar-me o plano 
que Ele tinha para a minha vida. 
 
Em Joel 2 lemos que, nos últimos dias deste 
mundo, Deus derramará o Seu Espírito sobre as 
pessoas e lhes dará sonhos. Uma vez sonhei 
que Jesus entrou pessoalmente no meu quarto. 
Quando Ele desapareceu, veio uma pomba que 
ficou voando sobre a minha cabeça. Eu acordei 
com uma deliciosa sensação de calor em minha 
cabeça. Então lembrei-me de um corinho infatil 
que dizia: "ser uma luz num cantinho escuro". 
 
Uma outra vez sonhei com um campo de trigo 
que estava sendo ceifado, e que as ervas 
daninhas estavam sendo jogadas no fogo. Junto 
a este sonho veio o chamado para participar na 
obra. Uma série de outras revelações deste tipo 
me mostraram que, além de ser médico, eu 
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deveria ter uma tarefa na disseminação do 
evangelho. O que mais me chamou atenção foi 
um sonho que tive que eu estava passando de 
bicicleta por entre o bairro das prostitutas à 
procura de uma casa. Quando acordei, senti 
uma alegria, pois entendi que Deus estava 
querendo me revelar algo através deste sonho. 
Meu pai, note bem, sonhou com o mesmo bairro 
nesta mesma noite, em seu sonho ele estava 
participando de um culto neste bairro. 
 
Minha esposa e eu nos casamos, nosso primeiro 
filho nasceu, mas os meus estudos iam de mal a 
pior. Cada vez que eu me sentava em minha 
escrivaninha, parecia que tinha uma parede à 
minha frente que me separava dos meus livros. 
Isto demorou muito tempo. Tive este mesmo 
problema durante um ano, cada tentativa de 
estudar falhava. Os resultados eram péssimos; 
insuficiente em cima de insuficiente. Como é que 
isto era possível? Eu estava totalmente 
convencido que eu tinha sido chamado para ser 
médico. 
 
Seis meses antes da minha última possibilidade 
de refazer os meus exames da segunda fase dos 
estudos, li um livro sobre o louvor. Nele, contava 
um pregador americano como ele através do 
louvor conseguiu transpor as maiores 
dificuldades. Contra todo bom-senso comecei a 
louvar. Dois meses antes da última série de 
provas eu estava estudando. Não havia nada 
que me fizesse ter concentração, então decidi 
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dedicar este tempo ao louvor. Inesperadamente 
o meu quarto se encheu da deliciosa presença 
de Jesus Cristo. Eu caí de joelhos e fui envolvido 
por uma luz de onde vinha uma profunda paz e 
calma interior. Fiquei assim por dias seguidos. 
Isto me capacitou a fazer as minhas preparações 
para os meus exames. Eu tinha só dois meses 
para me preparar para seis exames. 
Considerando-se a quantidade de matéria para 
estudar, isto era um trabalho interminável. Porém 
eu me saí bem em todos eles, o que podemos 
dizer que foi um milagre. Depois disto, foi, 
principalmente no último ano, que eu consegui 
ter a total liberdade de me preparar com toda 
energia para terminar os estudos. E, para a 
minha grande surpresa,  fui trabalhar como 
médico exatamente num bairro como aquele que 
eu havia sonhado há anos atrás. 
 
Ser médico é uma maravilhosa e prática maneira 
de ser cristão. Você encontra muitas pessoas 
com todo o tipo de problema físico e espiritual. 
Pessoas com quem, após um tempo, se tem 
uma relação de confiança. De vez em quando 
pode-se experimentar uma alegria não apenas 
pelo sucesso dos tratamentos médicos, mas 
uma mudança visível através do contato com o 
Consolador. 
 
"Venham até mim, todos os que estão cansados 
e oprimidos e Eu vos aliviarei." (Mateus 11.28). 
Por muitas vezes eu pude ver estas palavras de 
Jesus se realizarem nas vidas das pessoas. 
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Minha relação com Ele tornou-se mais profunda 
nestes 10 anos. E sobre a vida da minha esposa 
e dos meus filhos paira uma grande paz. Quando 
abrimos a nossa casa para receber os nossos 
pacientes e conhecidos que estão passando por 
necessidades, noto como é bom que eles 
troquem, uns com os outros, as suas 
experiências em viver com Jesus. Pessoas que 
antes viviam oprimidas pela depressão, fobias e 
etc. Agora experimentam a alegria do Espírito 
Santo. Isto mostra que Jesus não é um 
mentiroso e que Ele fala a verdade ao declarar 
que: os que choram serão consolados!  
 
Você, como médico, pode acreditar em milagres 
de curas divinas? Certamente! Se a Palavra de 
Deus é verdadeiramente posta em prática em 
minha vida, mais do que os meus olhos vêem ou 
que a minha especulação científica possa 
explicar, cura divina é simplesmente possível. Se 
a alma humana pode ser liberta por um milagre, 
isto também é possível para o corpo. Será que 
um criador não seria capaz de restaurar a sua 
própria obra quebrada? Um oleiro não seria 
capaz de refazer um vaso quebrado tornando-o 
num vaso novo? 
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Capítulo 2 – Cura Divina 
 
Poucos meses antes da minha formatura acordei 
com uma importunante dor de ouvido; pensei ser 
uma inflamação de ouvido. Durante toda a minha 
vida eu a tive. Este é o grande problema de se 
nascer com um céu da boca aberto; é uma 
mudança na anatomia do corpo, o que nos faz 
ficar mais suscetíveis a doenças. Na infância 
tem-se, além dos problemas como: entra no 
hospital, saí do hospital, muitas operações e dos 
muitos anos para se aprender a falar, ainda se 
tem os constantes tratamentos junto ao otorrino-
laringologista no combate às infecções de 
garganta e ouvido. Este problema continuou 
existindo durante os meus anos de adolescência 
e fez com que eu não fosse aceito para o serviço 
militar. No exército eles não querem um soldado, 
que desenvolva uma infecção de ouvido-médio, 
após uma noite de sentinela no frio, ou  após 
entrar num rio gelado. 
 
Depois dos meus vinte anos eu tive 
constantemente inflamação de ouvido, o que 
prejudicou a minha audição. Mesmo assim eu 
queria ser médico, apesar disto ser 
desanconselhado pelos professores das escolas 
médias por causa da dificuldade que eu tinha ao 
falar. Também é meio extranho se pensar que 
você, como médico com difilculdade auditiva, 
tenha que auscultar o coração e o pulmão de 
alguém. 
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Quando acordei naquela manhã, pensei nos 
meus muitos tratamentos no otorrino-
laringologista naquele ano: as lavagens no céu 
da boca, as perfurações do tímpano, e por aí vai. 
Também pensei nas tantas vezes em que 
negligenciei este meu problema por anos e anos.  
 
Eu sabia que a bíblia estava cheia de histórias 
de pessoas que tinham sido curadas após o 
contato com um profeta de Deus, com Jesus 
Cristo, o Filho de Deus, ou com os Seus 
discípulos. Eu era já há alguns anos um cristão 
de corpo e alma, mas cura divina eu nunca tinha 
visto! Então pensei: Por que será que um Deus 
tão grande quanto o nosso, que a bíblia diz que 
me ama e quer o meu bem estar, não poderá 
curar-me da minha infecção de ouvido? 
Finalmente orei de forma simples, enquanto eu 
de manhã ainda estava em minha cama: 
"Senhor Jesus, eu sei que Tu podes curar-me; 
como posso ser médico tendo uma má audição? 
Cura-me, por favor Senhor, desta infecção de 
ouvido crônica." 
Pouco depois me veio a certeza de que eu 
deveria pedir perdão por ter negligenciado o meu 
ouvido por tantos anos, o que tornou o problema 
ainda mais sério. Após fazer isto, aconteceu uma 
coisa em meu ouvido. 
 
De repente eu estava convencido que Deus o 
tinha curado. Uma semana mais tarde, quando 
fui ao controle no especialista que me estava 
tratando, ele me disse que meu ouvido estava 



Ainda há Esperança 

18 

muito bem e que eu não precisaria voltar mais 
nele. O teste auditivo também foi ótimo. Todos 
os tratamentos que fiz foram importantes, eu 
aprendi a ser mais cuidadoso com o meu corpo; 
a tal infecção interminável tinha chegado ao fim 
de uma maneira milagrosa! Isto não é motivo 
para ser agradecido? 
 
De férias na Bélgica com os nossos filhos 
aconteceu algo inesperado. O clima estava muito 
ruim. De repente o nosso filho mais novo 
adoeceu, um menino de dois anos e meio, a 
alegria da casa com suas gracinhas infantis. 
Dentro de duas horas ele teve febre alta, sua 
respiração ficou rápida demais e gemia. 
Diariamente vejo crianças em meu consultório, 
eu já tinha experiência com os meus dois filhos 
mais velhos e suas doenças de crianças: gripe, 
inflamação de garganta e coisas do tipo, mas 
isto agora é completamente diferente. 
 
O que mais chamou a minha atenção foi que o 
Johan - é assim que ele se chama -  já estava há 
dias tossindo e se comportando estranhamente. 
Deitado em sua caminha, ele respirava com 
dificuldade a ponto de suas narinas se abrirem e 
fecharem. Isto é um sinal certo de um princípo 
de pneumonia. Quando auscultei seu pulmão 
com o meu estetoscópio, não deu outra. Os sons 
que denotam tal doença estavam presentes. 
Minha primeira reação foi: empacotemos tudo e 
vamos embora para casa, ao pediatra, nada de 
fazer tentativas, pois o risco é muito grande! 
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Minha esposa achou melhor que nós o 
tratássemos primeiro. Assim sendo, dei a ela 
uma receita para comprar penicilina, mas eu 
disse a ela que, caso a penicilina não agisse 
rápido eu iría procurar um pediatra. 
 
Enquanto a minha esposa saiu para ir à farmácia 
buscar o medicamento, eu impus a minha mão 
sobre o menino adormecido e orei seriamente, 
pedindo a sua cura. Deus falou ao meu coração 
que eu não precisaria me preocupar. Com esta 
promessa em mente, continuei orando em 
silêncio e agarrei-me a esta promessa com toda 
a minha fé. 
 
Após meia hora de oração, pude experimentar o 
grande amor de Deus que passou através da 
minha mão indo tocar esta criancinha adoentada. 
Quando me levantei, depois de ter orado por 
uma hora, tive uma forte fé de que Deus o 
estava curando. 
 
Durante o almoço, quando todos estávamos à 
mesa, agradecemos a cura que o Senhor Deus 
estava dando ao nosso pequenino. As outras 
criancinhas também oraram conosco. 
 
À tarde, o nosso caçula acordou. Durante dez 
minutos ele andou um pouco prostrado, mas 
após meia hora já estava completamente normal; 
a febre foi embora. Eu fiquei impressionado, e 
dentro em mim pensei: "Veja só o que a fé pode 
fazer!" 
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Capítulo 3 – Cura através da fé e do amor 
 
 
Deus é amor 
 
Imagine um médico que tem, não apenas todo o 
conhecimento, mas também todo o poder, toda 
fé e todo o amor. O que este médico faria neste 
mundo? Ele iria - é lógico – sair por aí curando a 
todos.   
 
Infelizmente há duas coisas no mundo que 
impedem o seu trabalho. Primeiro, que há 
poucos  que têm fé que isto é possível. Segundo, 
que poucos há que imaginem que exista uma 
pessoa assim tão cheia de amor. 
 
Eu estou falando sobre um médico muito 
especial. Um que não cobra a consulta e que, 
Ele mesmo é o pagamento da consulta e da 
cura! A bíblia diz: "Certamente Ele tomou sobre 
si as nossas enfermidades e levou as nossas 
doenças; ...  ...o castigo que nos trouxe a paz 
estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos 
curados". Isaías 53. versículos 4 e 5. 
Você tem mesmo como imaginar um médico 
assim? Eu não. É bonito demais para ser 
verdade, muito louco para se poder imaginar. 
Isto vai além de todo o pensamento normal. 
O evangelho é a mensagem de que Ele existe, 
que Ele está vivo; que Ele não é apenas o 
melhor dos especialistas na área das doenças, 
Ele também é o melhor psyquiatra. Ele tem o 
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poder de dar nova vida ao seu espírito e de de 
libertar você de seus pecados. "Venham a mim 
todos os que estão cansados  e oprimidos e Eu 
lhes aliviarei." Mateus 11.28 
Este "todos" quer dizer mesmo todos os que 
estão se sentindo assim. 
 
 
Amor que cura 
 
O amor de Deus, revelado em Jesus, não é 
comparável a nenhum outro amor no mundo. É 
um novo tipo de amor. É um poderoso amor que 
perdoa os pecados, que cria, consola, abençoa, 
edifica, e acima de tudo, é capaz de aniquilar o 
poder do diabo que se manifesta através de 
várias doenças; eu creio que quando há amor e 
unidade entre os cristãos se forma o clima ideal 
para a liberação do poder curador de Deus em 
toda a sua força. Falta de amor, fofoca, inveja e 
todos os pecados que se assemelhem a estes 
em uma comunidade ou em uma igreja, são o 
alimento para doenças. Quando uma igreja se 
humilha diante de Deus e dos irmãos, pode ser a 
condição necessária para a liberação do poder 
amoroso de cura. 
 
Como pode haver cura em uma comunidade ou 
igreja onde não há paz, mas ao invéz disso há 
divisão? Há amor onde não se impõe as mãos 
para a cura dos doentes? Sendo que Jesus e os 
apóstolos deram este exemplo para que fosse 
seguido? Ou quando há um ordenamento de se 



Ainda há Esperança 

22 

ungir os doentes com óleo e isto não é feito?  
"Algum de vós está doente? Chame os 
presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, 
ungido-o com óleo em nome do Senhor" Tiago 
5.14 
Não, isto não é amor. E sobretudo é 
desobediência à Palavra de Deus. Por mais que 
haja pouca fé em cura divina, então que se faça 
o que está escrito em Apocalipse: "tens pouca 
força, entretanto guardaste a minha palavra e 
não negaste o meu nome." 
Deixe que haja obediência no que diz respeito à 
oração pelos doentes e amor uns pelos outros 
pela imposição de mãos e unção. Pois não está 
escrito que o amor em tudo crê (I Coríntios 
13.7)? O amor de Cristo em nosso coração é a 
fonte da fé, a qual necessitamos para realizar tal 
ato. 
 
 
Muitas igrejas  no decorrer da história deixaram 
a sua responsabilidade pelos doentes nas mãos 
dos médicos. Mas isto não é justo; uma 
responsabilidade a partir da missão de Deus 
continua existindo para sempre... Como é difícil 
orar por um doente, carregar decepções, 
perseverar enquanto não há resultados visíveis. 
 
 
Doenças do espírito 
Eu, apesar de não ter um estudo na área de 
psyquitaria, tenho muitos pacientes que vêm ao 
meu consultório à procura de solução para um 



Ainda há Esperança 

23 

problema que, na minha maneira de ver, não têm 
solução: depressões; fobias inesplicáveis ou 
problemas mentais sérios. Mesmo nestas áreas 
problemáticas do ser humano há experiências 
cheias de esperança que tenho tido a partir da 
minha fé nas promessas de Deus. Eu descobri 
que o Espírito de Deus guia as consultas para 
que haja confiança e compreenção mútuas o que 
de fato é muito produtivo. 
 
 
Logo assim que me tornei médico, tive pouco 
contato espiritual com os meus pacientes; o que 
vejo como uma perda de oportunidades. 
Também houve um longo período de oração 
pelos pacientes antes da primeira conversa, ou 
mais tarde, antes que a primeira oração conjunta 
acontecesse.  
 
E isto é algo assustador? Eu acho que não. 
Preste bem atenção nas palavras de Jesus: 
"Sem Mim nada podereis fazer" (João 15.5) 
 
O primeiro contato espiritual que tive foi com 
uma senhora da minha idade que sofria de 
depressão porque seu namorado estava em 
coma por longo tempo após ter sofrido um 
terrível acidente de automóvel. Durante uma 
conversa telefônica com ela, eu lhe disse: "Você 
precisa ter fé que tudo irá bem." Uma semana 
mais tarde, uma enfermeira fez a mesma 
afirmação. E com esta fé ela foi por várias 
semanas visitar o seu namorado em coma, até 
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que um dia ele saiu de sua coma e teve um 
longo período de revalidação. Ela veio ao meu 
consultório e disse: "Esta sua fé, hein?" Mas não 
foi a sua própria fé? 
 
Como eu estava contente com as conversas 
simples sobre Deus e Suas promessas para ela 
e para mim! 
 
Mais um testemunho. No meu consultório vi um 
paciente de um colega a quem eu substituía de 
vez em quando. Este paciente, um homem de 
mais ou menos cinqüenta anos, tremia dos pés à 
cabeça. Ele olhava desconfiado ao redor e me 
contou os seus problemas com uma voz 
desesperada. Ele tinha acesso de pânico de 
madrugada e pesadelos. Isto fez com que ele 
perdesse o quarto onde vivia por causa da 
barulheira que ele fazia batendo no chão e nas 
paredes. Mais tarde compreendi que havia 
abuso no uso de álcool nesta história. Das 
primeiras vezes este paciente ía embora do 
consultório com um calmante, enquanto eu 
ficava pra trás com um sentimento de impotência 
por não poder fazer mais por ele. Ele é um dos 
tipos solitários que vemos num bar ou num 
albergue à margem da vida, sem família, e sobre 
quem o álcool tem todo o domínio. Após o 
horário de consulta, orei a Deus pedindo que Ele 
me desse uma solução para a vida deste homem 
numa próxima conversa. Uma semana mais 
tarde - eu tinha acabado de dar as consultas da 
parte da manhã -  quando este paciente entrou. 
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Meio despistando ele me perguntou: "Doutor, se 
eu tomar este pacote de comprimidos, que o 
senhor me deu, de uma vez só, então vou "bater 
as botas"? O que eu poderia fazer num caso 
como este? Eu o convidei para uma próxima 
conversa. 
 
Na conversa seguinte eu contei a ele das minhas 
depressões no passado, minhas próprias 
angústias e como Jesus me libertou delas; eu 
sugeri que orássemos juntos, o que para ele não 
foi nada estranho, pois quando criança ele foi 
educado como católico. Com as minhas mãos 
sobre as dele oramos juntos pelas necessidades 
dele, confiando nas promessas de Jesus: "se 
dois de vocês na terra concordarem a cerca de 
qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito 
por meu Pai que está nos céus." (Mateus 18.19), 
e: "Venham a mim todos os que estão cansados  
e oprimidos e Eu lhes aliviarei." (Mateus 11.28). 
Eu o convidei para manter contato. Desta 
maneira pude ter paz, sabendo que algo de bom 
estaria acontecendo com ele. 
 
Um semana mais tarde veio um outro paciente; 
aquele homem medroso, mal-vestido e tremendo 
dos pés à cabeça estava transformado numa 
pessoa radiante! 
 
Eu não pude acreditar nos meus olhos. Juntos 
começamos a conversar sobre a vida dele, sobre 
as suas dificuldades, que ainda não tinham sido 
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resolvidas, mas que agora tinham um outro 
ponto de partida para serem tratadas.  
 
Eu percebi que este homem ainda precisava de 
muito mais ajuda, pessoas ao seu redor que o 
ajudassem. Como médico você fica tão 
limitado... Ainda bem que as assistentes sociais 
entram em cena: vem uma perspectiva de 
trabalho, ele achou uma igreja por iniciativa 
própria; e por aí vai, outros são responsáveis. 
Você tem que deixar esta pessoa livre para fazer 
as suas próprias escolhas, senão ela não terá 
corajem de voltar para conversar com você por 
medo de estar-lhe incomodando e que você não 
terá tempo de conversar com ela.   
 
Um outro exemplo é de uma mulher que eu já 
tratava há alguns anos. Ela tinha todo o tipo de 
queixas físicas por conseqüencia de seu 
nervosismo. Ela estava cada vez mais 
deprimida. Eu a convidei para conversar após o 
horário das consultas. Enquanto eu conversava 
com ela, eu senti que apenas deveria ficar quieto 
e ouvir. Enquanto fiz isto - após dez minutos – 
aconteceu uma coisa milagrosa. De repente ela 
começou a falar abertamente sobre problemas 
que tinha escondido de tudo e de todos há 
quinze anos. Eu não fiz nada para conseguir isto, 
mas senti a presença do Espírito Santo que 
encheu o meu consultório. Após uma hora de 
conversa, combinamos que nós voltaríamos a 
conversar sobre isto uma semana mais tarde. 
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Na segunda conversa, eu contei a ela como fui 
liberto da minha depressão através da oração. 
Eu orei com ela pedindo perdão pelas coisas do 
passado; ela perdoou uma pessoa que a tinha 
causado muito sofrimento; então eu agradeci a 
Deus, que ele a libertaria da depressão. 
No dia seguinte, quando cheguei em casa, esta 
paciente havia telefonado muito feliz, dizendo 
que estava com uma profunda paz e muita 
alegria, desde a noite anterior. Deus fez mesmo 
o que Ele prometeu que faria en Sua Palavra: de 
dar alívio e paz aos cansados e oprimidos. E 
isto, enquanto eu só havia ouvido em silêncio a 
história desta senhora. 
 
 
Quando você tem umas tantas experiências 
como esta, você se pergunta: como é que isto é 
possível? Coisas que não estão escritas em 
nenhum livro de psiquiatria, mas que Deus torna 
possível através da oração e na fé em Suas 
promessas. Isto, se damos a Ele a permissão de 
agir. 
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Capítulo 4 – Carência espiritual 
 
Como é que o senhor ou a senhora pode sair de 
seu estado de carência espiritual? Se o senhor 
ou a senhora não é cristão, então vale à pena 
ouvir como os cristãos fazem isto. Mesmo para 
quem já é filho de Deus, sempre é bom ser 
lembrado das promessas neste sentido. 
 
 
Angústia 
Como médico encontro muitas vezes pessoas 
que têm problemas de angústia. Medo de andar 
na rua, medo de ficar só, medo de estar em 
público, ou simplesmente um medo que vem 
sem mais nem menos. Reconhece isto? Isto se 
dá com pessoas que tiveram experiências num 
campo de concentração onde elas viviam dia e 
noite em angústia; ou pessoas que sempre têm 
medo de contrair uma doença mortal; o homem 
que não tem coragem de ir sozinho à rua. Antes 
de ser cristão, eu vivenciei períodos de angústia. 
Isto eu reconheço nas pessoas que estão em 
grandes problemas psíquicos e têm medo de 
perder toda a sua segurança interior. Antes que 
Jesus tirasse o meu medo e o trocasse por sua 
paz, eu não via saída deste sentimento infernal. 
Parecia que eu estava caindo mais e mais 
profundo. Onde quer que eu fosse, parecia não 
ter saída. Eu reconheço o mesmo desespero em 
algum dos meus pacientes. Geralmente eles me 
pedem um calmante. Isto alivia a sensação de 
medo, mas não o liberta. Muitos se tornam 
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viciados em valium ou usam o álcool para ter 
paz. 
 
 
Eu descobri que as palavras de Jesus são 
verdadeiras. O amor de Deus por você e por 
mim é tão grande que ele expulsa o medo. Foi 
assim que orei por um paciente que tinha medo 
de ter uma doença grave. A oração foi bem 
simples, mas as conseqüências foram grandes! 
O homem se encheu de força, esta força 
expulsou o medo. 
Se você tem angústia, então eu lhe convido a 
trilhar o caminho da fé! Você perceberá que só 
se precisa de um pouquinho de fé para se 
expulsar o medo. Deus lhe convida a confiar 
nEle e crer em Jesus como seu Salvador e seu 
Médico. 
 
Talvez você diga: Se é mesmo verdade que 
Jesus está vivo, então como é que Ele pode 
sentir o meu medo? Justamente Ele foi quem 
passou pela profundezas de todos os medos 
antes de Sua morte na cruz. Ele lutou contra a 
morte e venceu tanto a morte quanto o medo.  
Desta maneira Ele derrotou o medo. 
 
Jesus tem toda a força e todo o poder para 
libertar você do medo! Como isto é possível eu 
não consigo entender com a minha razão; a 
prática revela que isto é possível. 
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Jesus pode acalmar você do jeito que um pai 
acalma o seu filho. Ele quer dar-lhe este conforto 
que o seu coração está procurando. Ele deseja 
dar-lhe esta paz. Ele diz em Sua palavra: "Não 
tenha medo, eu estou com você! Ele diz isto 
seriamente, e Ele faz isto! 
 
O que você tem que fazer para acreditar no 
poder de Jesus ressucitado? Chame-o em sua 
oração! Conte a Ele as suas angústias. Ele não 
vai desapontar você! Seja você quem for. Ele 
diz: "Aquele que vem a mim, de modo algum o 
rejeitarei". 
 
Medo da morte 
Por mais que eu nunca tenha estado seriamente 
doente à beira da morte e não tenha como saber 
qual a profundeza do medo da morte, vejo em 
meus pacientes, que a fé lhes tem dado uma 
saída. 
 
Eu visitei um paciente com câncer na bexiga 
freqüentemente antes de sua morte. Por mais 
que o médico seja chamado por causa das 
várias queixas, nossa conversa era sobre o 
futuro. Seus filhos eram cristãos e o ensinaram a 
orar. Nossas conversas eram curtas, mas 
recordávamos juntos as promessas de Deus 
sobre a vida com Jesus, após a morte. Cada vez 
que estávamos juntos tínhamos uma pequena 
"amostra-grátis" da glória e da magnificência que 
teremos nos céus. Quando ele faleceu, no 
hospital, os seus filhos vieram agradecer-me 
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pelas conversas agradáveis que proporcionei ao 
seu pai. 
 
Uma outra vez visitei uma senhora num hospital 
em suas últimas horas. Através de uma pessoa 
fiquei sabendo que ela era cristã. Juntos oramos 
naquele seu último dia, e apesar da dor e de sua 
fraqueza física, sentía-se a presença de uma paz 
espiritual. Que delicioso é poder entregar a sua 
vida nas mãos dEle que prometeu nos levar para 
a nossa casa espiritual. Que   delicioso também 
é ser coberto pela sombra da paz celestial já 
nestas últimas horas. 
 
Durante os meus estudos orei com uma moça 
que tinha um tumor. Apesar de seu choro, a 
enfermaria se encheu da presença de Cristo, 
tanto que ela disse: "A minha enfermaria virou 
um pedancinho do céu." Este é o consolo e o 
amor de Deus para os seus filhos. Com isto não 
estou querendo negar que a luta num leito de 
enfermidade não possa ser grande. A ira, a 
rebelião e a tristeza também estão presentes, 
mas Deus mostra o Seu amor em contrapartida. 
 
Muitas vezes não podemos compreender que 
Deus, que é um Deus de amor, permita tal coisa. 
A bíblia nos ensina que Deus odeia a morte, mas 
que Ele ama a pessoa que se encontra nesta 
situação. Tanto que Ele deu o seu único Filho 
para morrer por nós na cruz, para que o poder 
da morte fosse quebrado. 
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Deus quer que as pessoas sejam felizes e 
vivam. Por isso ele nos fez um caminho para a 
vida eterna. Este caminho é Jesus. Quem crê 
nEle tem a vida eterna! 
 
Preocupação 
Talvez você tenha uma terrível preocupação com 
o seu corpo, você imagina que está com uma 
doença gravíssima. Ou talvez você esteja sendo 
torturado pela preocupação com o seu dinheiro, 
a sua casa, o seu emprego que está sendo 
ameaçado, ou com o futuro dos seus filhos. 
Estas preocupações são traiçoeiras e podem 
paralisar os pensamentos de uma pessoa. 
Jesus Cristo disse aos seus discípulos: "Não se 
preocupem com nada. Quem é que pode 
aumentar um único côvado à sua altura?" ( 1 
côvado = 45 cm – nota da tradutora) (Ou em 
nossa linguagem atual: quem é que pode 
aumentar uma hora `a sua vida?) 
Jesus advertiu aos seus discípulos contra os 
cuidados da vida diária! Se você quer seguir a 
Jesus, então não há lugar para preocupação em 
sua vida. Se você coloca o seu corpo ou a sua 
situação financeira, em oração, nas mãos de 
Deus, desaparece a necessidade de se 
preocupar. Troque a sua preocupação e seus 
pensamentos preocupados pelos pensamentos 
positivos de confiança em Deus. Tente resistir à 
preocupação e agradeça a Deus por ser Ele o 
capitão da sua vida em tudo. Lembre-se que 
Deus é o seu pai, através de Jesus, e que Ele 
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quer cuidar , literalmente, de todos os aspectos 
da sua vida. 
 
Vazio e apatia 
Você está se sentindo vazio e apático? Há 
muitas causas que levam à esta situação na vida 
de uma pessoa. Possivelmente você esteja 
passando por uma depressão, ou tem uma 
tristeza escondida. Eu me lembro muito bem de 
quando eu estava com um enorme vazio no 
coração, e me conscientizava da frieza deste 
mundo. Morto espiritualmente, assim é que eu 
estava. Você também está se sentindo assim 
agora neste momento? Esta é a resposta de 
Jesus à esta necessidade: "Eu vim para lhe dar 
vida e vida em abundância". Ele também disse: 
"quem tem sede, venha a mim e eu o levarei às 
fontes de águas vivas" 
Só Deus pode preencher o seu vazio com o Seu 
amor, a Sua completude. Deus pode transformar 
o seu vazio num imenso oceano de paz e 
alegria.  
 
Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo em 
seu coração, jorra uma fonte de águas vivas de 
dentro do seu coração, como está escrito na 
bíblia. Deus tem o poder de satisfazer a sua 
sede. Ele fez isto em mim, mesmo eu estando 
numa penúria espiritual. Ele quer fazer isto em 
você também. 
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Sentimentos de apatia 
Será que a sua vida está abatida? Como você 
pode estar se sentindo cansado por dentro como 
se uma apatia tivesse tomado conta de você? As 
cores ficaram pálidas para você, e não há mais 
futuro? Os pensamentos negativos tomaram 
conta do seu ser? Você pensa: será que eu , 
algum dia, vou conseguir pensar e sentir normal? 
Você está com medo de nunca mais ficar bom. 
Mesmo assim há uma solução de Deus para 
esta realidade acinzentada. Quanta fé é 
necessária para sair das trevas? 
 
Ouça as palavras de Jesus: "Venham a mim 
todos os que estão cansados  e oprimidos e Eu 
lhes aliviarei." (Mateus 11.28). Jesus não está 
longe de você quando Ele lhe diz isto. Ele não 
está no alto de uma montanha enquanto você 
está no fundo do poço. O Filho de Deus se fez 
homem, ele desceu do céu até o seu e o meu 
nível, até a opressão da sua casa, dentro destas 
quatro paredes. 
 
A bíblia diz que Jesus foi desprezado e rejeitado 
pelos homens, um homem de dores e  
experimentado no sofrimento. (Isaías 53.3). 
também está escrito que Ele tomou sobre si as 
nossas dores e as nossas doenças (versículo 4). 
Depois em Hebreus 4 versículo 15 lemos: "Pois 
não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim 
alguém, que como nós, passou por todo tipo de 
coisas, porém sem ter pecado. Assim, 
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aproximemo-nos do trono da graça com toda a 
confiança, a fim de recebermos misericórdia e 
encontrarmos graça que nos ajude no momento 
da necessidade." 
 
Palavras difíceis, mas o significado é simples: 
seja o que for que você passe, em sua 
depressão, Jesus já passou por isto. Ele 
conhece os seus sentimentos e os sente com 
você. Acima disso Ele é o Filho de Deus e pode 
libertar você. Ele já tirou muitos desta situação, 
inclusive a mim. No lugar do cansaço Ele lhe 
dará a Sua força, em lugar da tristeza ele lhe 
dará o Seu consolo e alegria, apesar das suas 
circunstâncias. 
 
Isto não é um "conto de fadas", mas a mais pura 
realidade já experimentada por muitas e muitas 
pessoas. Que grande amigo Jesus é, capaz de 
tirar você de seu cansaço e carregá-lo e 
reedificar a sua vida a partir da sua situação. 
Que Deus é este de quem o rei Davi disse no 
Salmo 55.22ª : "Entregue as suas preocupações 
ao Senhor, e Ele o susterá;" Qual é o tamanho 
do passo que você terá de dar para receber esta 
promessa de paz? Primeiro você terá de ser um 
cristão exemplar, ou ser membro de uma igreja? 
De forma alguma! Jesus diz que você pode vir, e 
Davi disse que você pode entregar as suas 
preocupações nas mãos dEle. A única coisa que 
se espera de você é que você, em oração, vá até 
Ele e dê a Ele toda a sua depressão e a sua 
apatia. 
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Mas, talvez você se sinta tão debilitado em sua 
depressão, que mesmo uma simples ação como 
esta pareça impossível ao seu coração. Deus vê 
as profundezas do seu coração e compreende a 
sua impotência, e para Ele, qualquer tentativa de 
aproximação é suficiente, por mais fraca que ela 
seja.  
Uma das minhas pacientes entrou em depressão 
após a perda do seu pai. Ela teve coragem de 
dar aquele passinho pequenino em direção a 
Jesus. Ele deu o passo maior e foi até ela e deu-
lhe força ali mesmo no consultório. Agora ela é 
cristã, com uma fé poderosa, enraizada neste 
encontro que teve com Jesus. Por isso: Confie 
que Ele vai ajudar você. Que Ele lhe dará 
coragem, fé e poder para se chegar a Ele, para 
pedir a Sua ajuda e colocar os seus fardos sobre 
Ele. Foi assim em minha vida, por que não na 
sua? 
 
Sentimentos de culpa 
Numa noite, perto do Natal, eu estava andando 
na rua num frio geladíssimo e vi um mendigo 
sentado perto de uma lata de lixo. Não consegui 
deixar aquele homem lá no frio, e o convidei para 
entrar em minha casa. Enquanto ele, quase que 
hipnotisado, fitava a chama vermelha do 
aquecedor, ao mesmo tempo ele arranjava uma 
desculpa para justificar a sua situação. Sem que 
eu tivesse perguntado, ele começou a contar 
sobre o seu complexo de culpa que o seguia há 
anos. Como capitão de um navio, ele causou um 
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acidente no qual algumas pessoas morreram 
afogadas. Este sentimento de culpa estava 
envenenando a sua vida, o levou ao abuso do 
álcool e isto o fez ficar solitário e sem-teto. Ele 
se perguntou onde ele poderia achar perdão. 
 
Por mais que eu fosse cristão, eu perdi a 
coragem – e com isto a chance – de levá-lo ao 
Senhor Jesus, do que eu me culpei durante 
anos. Seja qual for a causa do seu sentimento 
de culpa, seja merecida ou não, Jesus pode 
libertar você disto. Ele liberta e perdoa! 
 
Um tempo mais tarde conversei com um rapaz 
que tinha assassinado uma pessoa. A 
consciência dele o acusava o tempo todo, 
mesmo após ter cumprido a pena. Este rapaz 
procurava a Deus e queria confessar a sua culpa 
a Ele. Como é maravilhoso quando você sente 
que a sua culpa foi perdoada pelo amor de Deus. 
Mais uma vez eu tenho que constatar que a 
prática prova que Jesus ressurgiu da morte, e 
que a bíblia prega a verdade: que Jesus tomou 
sobre si o castigo dos nossos erros. Após 
confessarmos toda a nossa culpa a Ele, 
podemos recomeçar com uma consciência 
limpa! A bíblia diz: " Embora os seus pecados 
sejam como escarlate, eles se tornarão brancos 
como a neve; embora sejam vermelhos como o 
carmesim, como a lã se tornarão." (Isaías 1.18 
b,c) 
Que declaração! Que promessa fantástica! 
 



Ainda há Esperança 

38 

 
 
Desespero 
Algumas circunstâncias da vida podem levar 
você ao desespero. Se o seu amado ou a sua 
amada vai embora; se um filho seu adoece e não 
tem cura; se sua empresa fale; se você perde o 
seu emprego; se você sofre de esquisofrenia ou 
se você tem uma estafa; ou se você pensa estar  
ficando maluco. Às vezes você fica desesperado 
de não poder dormir ou por cansaço físico 
extremo. Em todas estas situações há o 
desespero, por não mais sabermos como sair 
disto, por não vermos a salvação. 
 
Sentimentos de desespero levam as pessoas a 
passarem dos limites, até mesmo o uso de 
violência contra outros ou contra si mesmo. Uma 
pessoa desesperada grita por socorro. 
 
Foi assim que uma noite eu fui acordado por 
uma senhora completamente desesperada. Ela 
era divorciada, depois disso foi estuprada e 
agora estava viciada ao álcool. Ela não tinha 
mais saída, apenas uma forte vontade de morrer. 
A cada vez eu a enchia de coragem para 
continuar a viver, somente por ouvi-la. Mas, após 
alguns meses, parecia que uma plantinha de 
esperança estava crescendo neste deserto. As 
muitas orações por ela e, às vezes, com ela 
estavam surtindo efeito. 
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Se você como médico é confrontado com 
desespero, então você se sente impotente. Mas, 
onde as palavras não tem como chegar, a 
oração ajuda. 
 
Desesperado por causa da doença 
Em Mateus 8 versículo 2 lemos: "Um leproso, 
aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: 
"Senhor, se quiseres, podes purificar-me!" Jesus 
estendeu a mão , tocou nele e disse: " Quero. 
Seja purificado! " 
 
Querido leitor, possivelmente esteja você igual a 
este leproso, seriamente doente, coberto de 
chagas, ou com alguma outra enfermidade. 
Talvez você esteja se arrastando pelos dias, 
assim como este leproso, sendo torturado pelos 
sentimentos da doença. A doença não lhe tirou 
da sua rotina diária, do seu trabalho e do seu 
lugar em sua família? Talvez não haja para você 
uma solução clara, apesar de todo o esforço dos 
médicos. Ou então, haja solução sim, mas esta 
ainda não chegou, mesmo com todos os 
tratamentos médicos e de hospitais. Talvez nem 
seja você quem está doente, mas sim um de 
seus filhos esteja seriamente doente e você 
esteja preocupado com o restabelecimento dele 
ou dela, mesmo que os médicos lhe tenham dito 
que tudo iria acabar bem. Ouça então a história 
daquele leproso que foi até Jesus, prostrou-se, 
sabendo que Ele tinha o poder de curá-lo. Você 
acredita nesta palavra de Deus. Você acredita 
que a bíblia é a verdade? Porque nela está 
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escrito: "Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e 
sempre e em toda a eternidade." O médico de 
Deus não está morto, mas após a sua morte de 
cruz ele ressucitou e apareceu a muitos. Leia 
isto! Ainda hoje, todos os que acreditam em 
Jesus e obedecem a Sua Palavra experimentam 
que Ele vive, está ao seu lado e nunca os deixa. 
Como isto é possível não dá para entender com 
o raciocínio. Mas isto é verdadeiro. Deus é um 
Espírito vivo, e após a ressurreição de Jesus e 
da Sua ascenção ao céu, veio o Espírito Santo, 
para a terra, em lugar de Jesus no dia de 
Pentecostes. Este Espírito, que também é 
chamado do Espírito de Jesus, veio de Jesus, é 
um com Jesus, e faz as coisas que Jesus quer. 
 
Como cristãos, vivenciamos este Espírito de 
Deus vivo em nossa vida. Por isso é possível, 
que Jesus através de Seu Espírito esteja ao seu 
lado em sua cama, em seu leito de enfermidade 
e lhe ouça, e lhe cure. Ele é o mesmo; Seu 
poder de cura não diminuiu em nada. Por isso, 
faça como o leproso, e jogue-se aos pés de 
Jesus e diga: "Senhor, se quiseres, podes 
purificar-me!" 
 
 Talvez você não tenha como fazer isto porque 
ainda não sente a presença de Jesus Cristo ou 
não o vê. Busque então a convivência um cristão 
que tenha o Espírito Santo em sua vida, e peça a 
ele ou a ela para orar com você. Pois então não 
está escrito na bíblia: "Onde se reunirem dois ou 
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três em meu nome, ali eu estou no meio deles." 
(Mateus 18.20) 
 
 
Mas caso não haja uma pessoa assim, pense 
então que Jesus disse para todas as pessoas do 
mundo: “Veja, eu estou à porta e bato. Se 
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu 
entrarei e cearei com ele e ele 
comigo.”(Apocalipse 13:20)  
Esta é a porta da sua vida, do seu quarto de 
enfermidade, a porta do seu coração; Jesus está 
esperando, do lado de fora, cheio de expetativa 
para poder entrar e ceiar com você. Ele não 
deseja outra coisa mais do que isto. Como é 
simples deixá-lo entrar; você só presisa orar: 
“Senhor, eu abro a porta da minha vida para o 
Senhor. Entre em minha vida, no meu quarto de 
doença, em meu coração.” 
 
Se você é alguém que tem dúvidas se você é 
importante o suficiente para que Deus o cure e o 
torne um filho, ou uma filha dele, possivelmente 
você se sinta culpado pelas muitas coisas 
erradas que fez em sua vida, e não tem como 
imaginar que o Deus Todo Poderoso moverá um 
dedo em sua direção. Acredite então no 
evangelho, a deliciosa mensagem de que Deus 
perdoou todos os seus pecados porque Jesus os 
carregou na cruz.  “Os seus pecados estão 
perdoados.” Foi o que Jesus disse a um 
paraplégico e logo depois o curou. Jesus não vai 
condenar você. Não importa o tamanho do erro 
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que você tenha cometido, eu posso dizer em 
nome de Jesus as seguintes palavras:  “Os seus 
pecados estão perdoados”! Confesse a Deus, de 
todo o seu coração, que você é um pecador e 
receba o perdão. Você vai perceber que a sua 
consciência ficará aliviada. Por mais que você 
não sinta isto diretamente, pode estar certo de 
que ele perdoou você! 
 
Querido leitor, é provável que você esteja em 
dúvida se Deus lhe curará ou não. Veja o 
leproso. Talvez ele também tenha duvidado, 
porque ele caiu de joelhos aos pés de Jesus e 
disse: “Se quiseres podes curar-me” 
 
Certamente outras pessoas foram a Jesus, 
naquela época, dizendo que o seu vizinho ou 
vizinha foi curado pela imposição de mãos e que 
eles também queriam ser curados. Se você tem 
esta coragem, ótimo! Então você pode colocar a 
sua mão nas promessas de Jesus e receber a 
sua cura. Mas se você for como aquele leproso, 
então jogue-se de joelhos aos pés de Jesus e 
suplique a Ele que o cure. Talvez você O ouça 
dizer: “Sim, eu quero, fique puro”. Se você sentir 
isto em seu coração, então, eleve os seus olhos 
e espere d’Ele, que é fiel e justo e nunca mente.  
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Capítulo 5– O que fazer com a sua tristeza 
aparentemente inconsolável? 
 
 
Como médico tenho contato com pessoas que 
perderam o seu esposo ou esposa ou com pais 
que perderam os seus filhos. É muito difícil achar 
palavras de conforto numa situação de 
sofrimento como esta. Quando as pessoas em 
questão não têm nenhuma base cristã, fica 
totalmente difícil dizer alguma coisa. Não se tem 
como ressaltar o caráter temporário do 
afastamento. Mesmo para os cristãos esta 
inascessibilidade é pesada e dolorosa. Sempre 
me sinto impotente em uma situação como esta. 
 
O mesmo acontece num casamento desfeito, 
quando se tem conversas intermináveis sem 
mudança alguma. Ou uma mãe que vê seu filho 
ou filha abandonar a sua casa como se fosse um 
estranho. São situações insolucionáveis em que 
eu, como ser humano, não tenho uma resposta 
para dar. "É uma questão de tempo" ou "o tempo 
cura tudo" é o que se diz normalmente, eu 
prefiro não dizer isto, mas são as próprias 
pessoas que dizem isto. E Deus então? Ele não 
tem resposta? Será que Ele, que tem tantas 
respostas para estas situações, vai ficar sem 
dizer algo? Ele é o Todo Poderoso, para quem 
nada é impossível ou muito difícil? 
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Levemos então a nossa tristeza inconsolável a 
Jesus. Ele pregou em Mateus 5, versículo 4 o 
seguinte: 
"Bem-aventurados os que choram, pois eles 
serão consolados". 
 
Note bem que não está escrito: "talvez" ou 
"eventualmente", ou "caso eles sejam 
bonszinhos". Nada disso! Está escrito: "eles 
serão consolados". 
 
Também encontramos esta maravilhosa 
promessa de consolo em outras partes da bíblia, 
quando Jesus diz aos seus discípulos: .. "e Eu 
vou orar ao Pai e Ele lhes enviará um outro 
Consolador para ficar convosco para todo o 
sempre..." (João 14.16). 
 
Jesus não nos prometeu apenas um pouquinho 
de consolo, Ele nos prometeu Alguém que 
estaria para sempre conosco nos consolando! 
Esta é uma grande diferença! Tão grande quanto 
a diferença entre um carro e uma fábrica de 
automóveis. Ou entre um pé de alface e uma 
plantação de alfaces que sempre dá novos pés 
de alfaces. Uma solução é temporária, a outra é 
permanente. 
 
As pessoas que não têm Deus procuram o seu 
consolo nos amigos, nos seus filhos, nos seus 
passa-tempos, e nos seus bens. Todas estas 
coisas são passageiras, dão um curto prazer e 
são limitadas. Se o problema, o 
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descontentamento ou o sofrimento são maiores 
do que o limitado conforto que estas coisas dão, 
então ainda há a fuga no álcool, nas drogas ou 
nos comprimidos de calmante. Os consultórios 
dos médicos, dos psiquiatras e das assistentes 
sociais estão cheios de pessoas à procura de 
consolo. 
 
Feliz é a pessoa que tem contato com Deus e 
acha nEle o seu consolo! 
 
Ah, sim, mas ainda há as muitas igrejas onde as 
pessoas vão em busca de consolo, porém vão 
para casa com um pequeno consolo. Como 
médico encontro pessoas que, antes íam à 
igreja, mas que agora deixaram de ir. Não que 
estas pessoas tenham abandonado a sua fé, 
mas, aconteceram coisas – coisas de gente - 
que as decepcionaram. Ou então havia uma 
friesa espiritual que não os satisfazia. Talvez as 
promessas de Deus estivessem presentes nas 
pregações, nelas há um tesouro escondido de fé 
e esperança. A tristeza pode ser contida pela 
esperança na glória que teremos no futuro. Mas 
onde fica o contato com o maravilhoso 
Consolador que Deus nos prometeu? 
É muito agradável estar com outros cristãos, 
aqui se acha consolo, mas isto é suficiente? Por 
acaso não estamos colocando demais a nossa 
confiança somente em pessoas? Mas, quando 
você fecha a porta de sua casa é invadido pelo 
sentimento de solidão. Aí você não quer 
incomodar os outros, pois estes se sentem 
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impotentes em relação à sua tristeza 
inconsolável. 
 
Jesus sabia que você, além da palavra de Deus 
e do contato com os outros cristãos, também 
precisaria de um Consolador pessoal. Alguém 
que estaria em sua casa dia e noite, e mesmo 
em seus sonhos! 
 
Alguém que poderia sentir os seus sentimentos 
de dor e tristeza mais profundos. Alguém forte o 
suficiente para livrar você dos sentimentos de 
autocomiseração, autoculpa, e do poço infindo 
da depressão ou do agitado mar do desepero... 
Alguém que esteve com Ele na cruz e 
experimentou as profundesas do inferno e a 
quem Ele pode confiar o cuidar de você com um 
coração tranqüilo. Eu estou falando sobre o 
Espírito Santo que, no Pentecostes, em meio a 
uma grande ventania pousou sobre os primeiros 
cristãos como uma língua de fogo e depois fez 
morada nos corações de todos os cristãos da 
Igreja Primitiva. 
 
Que delícia saber que o consolador é eterno, e 
ainda hoje está conosco neste mundo. Você tem 
dúvidas a respeito disto? Ou talvez você não 
sinta isto desta maneira. Você alguma vez já 
orou a Deus pedindo o consolador em todo o seu 
poder em sua vida? Talvez, até agora, você só 
tenha bebido pequenos goles do cálice das 
promessas de Deus. Pode ser que, por mais que 
você conheça a blíbia e tenha em Jesus a sua 
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rocha firme, você ainda não conheça o 
Consolador em sua plenitude. Você alguma vez 
se sentiu embebido no mar de amor de Deus? 
 
Na bíblia está escrito que um cabo formado por 
três fios é difícil de quebrar. Muitos cristãos 
conhecem o Pai e o Filho. Mas, onde está a 
terceira pessoa da trindade de Deus e de Seu 
plano de salvação? Estes cristãos vêem o 
Espírito Santo como um poder impessoal ou uma 
sensação; uma coisa que se experimenta em 
parte em momentos especiais... 
 
Nada mais errôneo do que isto, caso tomemos 
as palavras de Jesus literalmente. Jesus fala 
claramente sobre uma PESSOA com um Nome. 
Um Nome tão importante que Jesus nos mandou 
batizar as pessoas em nome dele também! Pois 
então vamos permitir a presença do Filho e do 
Pai em nossas vidas e deixar o Espírito Santo de 
fora? Se você fizer isto então estará agindo 
como os cristãos descritos em atos 8.16 que se 
converteram  e foram batizados, mas que ainda 
não tinham recebido o Espírito Santo (João e 
Pedro tiveram que ir lá para dar-lhes o dom do 
Espírito Santo).  
 
Nos casos em que oro com as pessoas, após 
levar as necessidades delas ao Pai, ou após 
terem recebido o perdão, sempre peço que o 
Espírito Santo venha sobre elas. Pois é só então 
que vejo as pessoas partirem cheias de poder e 
novas forças. 
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Minha experiência é que isto é permanente. 
Mesmo quando eu as vejo tempos depois, eu 
sinto a presença do Consolador nelas. Em minha 
vida isto também é de grande valor. Mesmo após 
eu ter aceito Jesus como o que foi crucificado 
por mim, para perdoar os meus pecados junto a 
Deus, eu ainda fiquei um mês nervoso e meio 
sem-jeito andando ao redor. Só quando o 
Espírito Santo entrou totalmente em minha vida 
foi que pude experimentar um maravilhoso 
poder, alegria e um mar de paz em meu coração. 
 
Este Consolador é o único que tem as respostas 
para os inconsoláveis. Eu vi como Jesus pôs o 
Consolador no coração dos pacientes, dos 
doentes e das pessoas psiquicamente 
danificadas. Eu constatei que Ele trabalha nas 
vidas destas pessoas. Agora você deve estar se 
perguntando: Como é que eu posso adquirir 
isto? É o próprio Jesus quem dá a resposta: "E 
qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir 
pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, 
lhe dará por peixe uma serpente? Ou, se pedir 
um ovo, lhe dará um escorpião?   Se vós, pois, 
sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos 
vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o 
Espírito Santo àqueles que lho pedirem?" Lucas 
11:11-13 Oremos pois por este dom e abramos 
bem a porta da nossa vida para que este 
Consolador possa entrar. 
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Capítulo 6 - Você já foi chamado? 
 
"Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava 
uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora 
da ceia mandou o seu servo dizer aos 
convidados: vinde, porque tudo já está 
preparado.  
Mas todos à uma começaram a escusar-se. 
Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e 
preciso ir vê-lo; rogo-te que me dês por 
escusado. Outro disse: Comprei cinco juntas de 
bois, e vou experimentá-los; rogo-te que me dês 
por escusado. Ainda outro disse: Casei-me e 
portanto não posso ir. Voltou o servo e contou 
tudo isto a seu senhor: Então o dono da casa, 
indignado, disse a seu servo: Sai depressa para 
as ruas e becos da cidade e traze aqui os 
pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. 
Depois disse o servo: Senhor, feito está como o 
ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o 
senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, 
e obriga-os a entrar, para que a minha casa se 
encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles 
homens que foram convidados provará a minha 
ceia." (Lucas 14: 16-24). 
 
O que mais me chama atenção nesta parábola 
do Senhor Jesus é que os doentes e os pobres é 
que foram chamados para o banquete. Pessoas 
paraplégicas, cegas e aleixadas. Isto me faz 
lembrar uma profecia bem antiga do profeta 
Isaías 61:1 "O Espírito do Senhor Deus está 
sobre mim, porque o Senhor me ungiu para 



Ainda há Esperança 

50 

pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a 
restaurar os contritos de coração, a proclamar 
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos 
presos;" Mais uma vez vemos os doentes, os 
deprimidos, os contritos de coração, os 
aprisionados espiritualmente ou seja os que têm 
doenças psíquicas. 
 
Quando eu ainda vivia cheio de confiança 
própria, eu tinha muitas possibilidades neste 
mundo, eu era tão ativo, tão feliz com tudo que a 
vida me proporcionava. Mas eu fazia parte 
daqueles que "recusaram ir ao banquete". 
Quando eu me vi em meio à minha depressão e 
estava preso à apatia e angústia, ira e falta de 
paz, então eu entendi esta mensagem de 
alegria. Só então eu estava aberto a ir e ouvir. 
Com isto eu não me decepcionei. Esta 
mensagem celeste deliciosa fez parte de mim. 
Eu tive a sensação de chegar em casa. O amor 
de Jesus, derramado em meu coração, me fez 
sentir como uma criança, cheio de segurança. 
Jesus ensinou-me como me relacionar com 
Deus. Eu pude fazer parte do banquete e fui 
satisfeito com os mais deliciosos quitutes 
celestiais. 
 
Você duvida que Deus esteja de olho em você? 
Justamente você, o humilhado, o necessitado, o 
doente, o viciado, o paraplégico, é o que tem 
mais atenção dEle. Olhe para Jesus, ele estava 
o dia todo com estas pessoas. Que grande amor 
ele tinha a estas pessoas! Este mesmo amor Ele 
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tem por você. Justamente estas pessoas, talvez 
você seja uma delas, é que estão sendo 
convidadas a vir. 
As outras pessoas talvez não queiram notar que 
você existe, mas Deus, na pessoa de Jesus, 
sabe que você existe e fica perto de você. Na 
sua cama, ou à porta da sua casa esperando 
que você a abra, ou nos seus dias de 
infelicidade. Ele convida você pessoalmente a 
fazer parte da festa. Ainda hoje ele está 
convidando você, AGORA, neste momento em 
que você está lendo isto. E Deus espera de 
você, que você dê ouvidos ao Seu chamado. O 
Seu amor é o que leva você a aceitar o convite. 
Qual o sem-teto, o pobre, o mendigo, o doente 
ou inválido não aceitaria o convite para fazer 
parte de uma festa grátis? Apenas aqueles que 
são muito desconfiados ou tão desenganados é 
que diriam: "Não pode ser, é bom demais para 
ser verdade, você está me enganando. E, quer 
saber, eu gosto muito desta minha posição de 
pobreza; deixe-me ficar aqui." Eu sei que 
existem pessoas que pensam assim. Eu também 
os encontro por onde eu vou. Eles preferem se 
suicidar do que dobrar os seus joelhos na 
presença de Deus. Mas, felizmente, a maioria 
das pessoas não é assim. E eu noto que 
maravilhosa sede do amor de Deus que elas 
têm. Estas são as pessoas descritas na 
parábola. 
 
Ainda durante o meu período de estudo, as 
pessoas que mais estavam interessadas em 
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ouvir a história do meu encontro com Jesus eram 
os alcóolatras, os viciados em drogas, os sem-
teto e por aí vai. E agora, que sou médico e 
estou em contato diariamente com doentes, 
tenho descoberto o enorme amor que Deus tem 
por este grupo de pessoas. 
Talvez você seja um deles. Peça ainda hoje a 
Deus para fazer parte de Seu banquete. Jesus 
disse: "eis que estou à porta e bato. Se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, Eu entrarei e 
comerei com ele e ele comigo."isto é o que você 
precisa fazer: pedir a Jesus que entre em sua 
vida até que vocês comam juntos. E ele não vai 
envergonhar você, disto estou certo. 
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Capítulo 7 - A necessidade de oração 
 
"Pedí, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei e 
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; e 
quem busca, acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-
á." (Mateus 7:7-8)  
 
Veja que promessa Jesus nos faz aqui e quão 
grande segredo, quando você descobre o poder 
da oração em sua vida.  
Mesmo assim, a maioria das pessoas que não 
se concientizam disso e acham que orar é perda 
de tempo. Quantas vezes eu não ouço da boca 
de um doente: "Ah, isto não ajuda nada..." 
Muitas vezes há decepções por trás disto, algo 
que aconteceu no passado. Há muitas pessoas 
que, em algum momento de suas vidas, se 
decepcionaram com Deus. Geralmente as 
situações se desenvolveram de uma maneira 
diferente do que o que elas desejavam, e muitas 
vezes há uma imcompreenção do por quê 
determinadas coisas aconteceram, coisas tristes 
e sofridas. Uma vez eu conversei com uma 
paciente que não conseguia aceitar a morte do 
seu pai quando ela ainda era criança e por não 
ter sido bem amparada por sua família, ela 
agora, vinte anos mais tarde, ainda culpa a Deus 
por isso. Inconscientemente, mas claramente 
perceptível quando se conversa com ela a 
respeito disso. 
 
Às vezes encontro pessoas num estado de 
depressão, elas até tentam orar, mas não vêem 
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nem sentem uma mudança clara. Por exemplo, 
um alcoolista que encontrei deprimido, com a 
vida familiar arrasada, com problemas na justiça, 
seriamente à caminho do nada! Ele me disse 
que orava todas as noites antes de dormir. 
Muitas vezes orei com pacientes que diziam 
acreditar em Deus, mas que nunca tiveram 
coragem de deixar que isto fizesse parte da vida 
deles a ponto de se ter uma mudança. 
 
Como é possível que se ore, sem que haja uma 
mudança? Vamos ver o que a Palavra de Deus 
diz sobre isto. Mesmo na bíblia há relatos de 
pessoas que oraram e não receberam o que 
pediram. Isto porque há umas tantas condições 
que Deus impõem às nossas orações. Não como 
um malvado, mas para que Ele possa nos 
atender. 
 
Primeiro: é importante que você peça algo a 
Deus com sinceridade no coração. Leia 
Provérbios 15, versículo 8. Lá está escrito: "O 
sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor; 
mas a oração dos retos lhe é agradável." 
 
Digamos que alguém que esteja conhecido como 
uma pessoa que não é de confiança venha e lhe 
peça algo. Você não quererá atender esta 
pessoa de bom grado. Daí que Deus aprecia que 
nos cheguemos a Ele de forma sincera. Mas, 
qual de nós, que decide orar em situação de 
necessidade, nunca foi presunçoso em seu 
passado? Quem de nós que, antes de conhecer 



Ainda há Esperança 

55 

a Deus através de Jesus, não suspendeu os 
ombros em sinal de pouco caso ou deboche? 
Mas, quando é que se tem um coração 
suficientemente sincero para se falar com Deus?  
 
A bíblia diz que Jesus carregou todos os nossos 
pecados através de sua morte na cruz, inclusive 
estes de desonestidade, presunção, deboche, 
desdém e todas as mentiras que se possam 
encontrar em nosso coração. É nEle que temos 
a base honesta para o nosso pedido, que nos dá 
o comportamento certo e a sinceridade diante de 
Deus; Jesus é o nosso advogado, Ele sofreu em 
nosso lugar, e é Ele quem toma conta do nosso 
caso diante de Deus. Ele cobre as nossas 
transgressões com o seu amor e transforma 
totalmente o nosso coração. Sim, Ele destrói as 
coisas erradas. Por isso, enquanto você quer 
orar e não consegue, por causa da 
desonestidade do seu coração, peça a Jesus 
Cristo para entrar em sua vida e encher você 
com a sua sinceridade. Peça perdão pela sua 
insinceridade de seu comportamento diante de 
Deus. 
 
Segundo: Ore de todo o seu ser, com todo o seu 
coração. O povo de Israel tinha o mandamento 
de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós 
também devemos agir assim quando pedimos 
alguma coisa ao nosso Pai do Céu: oremos de 
todo o nosso coração. Como se faz isto, então? 
Muitas vezes não chega aos nossos lábios mais 
do que uma oração superficial, racional e com 
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pouca esperança. Importa é o que você 
expressa em sua oração: a sua necessidade 
profunda ou você fica dando voltas sem ir à 
essência de seu pedido? Temos que aprender a 
abrir os nossos corações a Deus assim como o 
fazemos quando conversamos com o nosso 
amigo mais íntimo. Nada de distâncias e 
"cerimônias", mas temos que nos derramar em 
sua presença. Isto pode ser exposto com 
emoções, mas nem precisa disto. Às vezes você 
vai precisar orar várias vezes a mesma oração 
até ela venha do seu coração. Eu faço alusão à 
uma parabola de Jesus onde Ele comparou a 
oração ao bater à porta de alguém. Pode ser que 
você tenha medo de bater mesmo e só dê umas 
batidinhas bem fraquinhas, mas quando você 
tem mais coragem, você bate com mais força. 
Mas, se a porta demora abrir, então você bate 
com mais avidez e sem um pingo de vergonha e 
está até mesmo pronto a dar um murro ou um 
pontapé na porta. Então, de igual maneira, não 
sejamos tímidos ao bater na porta do céu. 
Façamos isto com poder! Que deliciosa a 
promessa de Deus. Ele não se faz de surdo, 
não. Ele abre a porta! 
 
A terceira condição que é imposta à oração é 
que ela seja feita com fé em Deus. Como é que 
você vai poder orar sem acreditar que Deus ouve 
e responde às orações? Como é que você vai 
pedir algo a Deus se você não acredita que ele é 
capaz de fazê-lo? A bíblia diz que nada é 
impossível para Deus. Será que existe algo que 
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o Deus onipotente não possa fazer? Mesmo 
assim temos a tendência de duvidar quanto a 
isto. Pessoas "sóbrias"e sensatas assim como 
nós duvidam que algo possa ser influenciado 
pelo super-natural. Somos todos regidos pela 
racionalidade, pelo que é visível e paupável. É 
uma luta se libertar deste pensamento. 
 
Mesmo os discípulos de Jesus passaram por 
isto, eles, que viram Deus agir através de Seu  
Filho com milagres incontáveis: a multiplicação 
dos pães e dos peixes; a água que foi 
transformada em vinho e... o mais impossível de 
tudo: a RESSURREIÇÃO do seu corpo, 
crucificado, traspassado e moído! Os discípulos 
de Jesus tiveram um grande problema para 
acreditar nisto, porém João escreveu em I João 
1.1: ..." O que era desde o princípio, o que 
ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o 
que contemplamos e as nossas mãos 
apalparam, a respeito do Verbo da vida..." 
Continue lendo e veja como os discípulos 
tiveram dificuldade em acreditar em Jesus! 
 
Imagine quanta dificuldade que nós, pessoas do 
século vinte e um, nascidas num mundo cheio de 
televisões, rádios, computadores, automóveis e 
etc., teremos para acreditar nestas palavras de 
2000 anos atrás. Mesmo assim temos a ordem 
de orar com fé! 
 
Mas, se você se encontra numa situação em que 
outros já estiveram, onde todas as "certezas" 
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deste mundo desapareceram de repente, e você 
já não sabe mais que rumo seguir; é justamente 
este paciente terminal, este deprimido e sem 
fôlego que tem ânsia em algo que seja 
atemporal, aquilo que é infinito. Para estas 
pessoas não há o obstáculo da segurança nas 
riquezas. 
 
Você se reconhece neste papel? Ouça então 
esta palavra de encorajamento: Deus conhece o 
seu problema, ele põe não somente uma oração 
em seu coração, mas também a fé. Fé não é 
apenas um desejo, mas a certeza de algo real 
que se espera alcançar. Isto também é dom de 
Deus. Por isso não diga: para tal oração eu não 
tenho fé. Comece orando de forma simples, com 
a fé que você tem. Assim Deus irá completar o 
que falta e o fará crescer através do Seu 
Espírito. Não se deixe levar pelos seus 
sentimentos ou dúvidas, porque está escrito: 
“Peça-a com fé, em nada duvidando, pois o que 
duvida é como a onda do mar, que é levada pelo 
vento, e lançada de uma para outra parte.” 
(Tiago 1:6). 
 
Se você é assim, então só há uma solução para 
vencer as dúvidas: dê a sua vida nas mãos de 
Jesus, que também passou por um inferno de 
dúvidas quando Ele estava no jardim do 
Getsêmane e chorou lágrimas de sangue. Este 
mesmo Jesus passou por muitos medos e 
incertezas em sua crucificação. Ele mesmo irá 
elevar o seu coração acima de toda e qualquer 
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dúvida. Ele acalmará a tempestade que há em 
seu interior. Assim como Ele fez com a 
tempestade no Mar da Galiléia, quando o barco 
onde os discípulos estavam estava prestes a 
naufragar. Jesus estendeu a sua mão e ordenou 
ao vento e ao mar que se aquietassem. Isto é o 
que Ele fará em seu coração se você confiar a 
sua vida a Ele. 
 
Jesus, o Cristo vivo, Ele que, enquanto você lê 
estas palavras, olha para você, ao lado de sua 
cama e ouve tudo o que você diz. O Jesus vivo 
que se mostrou a muitos após a Sua 
ressurreição, e que ainda hoje faz isto. Ele que 
se revelou a milhões de cristãos através se Seu 
Espírito com poder, com perdão, com cura da 
alma e do corpo. 
 
Mesmo assim você ainda acha difícil orar? Sim, 
você diz. Então eu vou lhe responder: “eu 
gostaria de estar aí com você para orarmos 
juntos”. Quão mais fortes somos quando oramos 
juntos. Conversamos sobre as coisas de Deus, 
confiamos juntos e juntos batemos à porta. Peça 
então a Deus que dê a você um parceiro de 
oração. Orar juntos é mais fácil quando se tem 
alguém que tenha fé e que não esteja sofrendo 
de alguma doença física ou mental. Mas caso 
não haja este alguém por perto, então só há um 
caminho: é você mesmo quem tem que depositar 
a sua necessidade aos pés de Deus e confiar 
que Ele ouvirá o seu pedido. 
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Uma quarta condição que a bíblia nos impõe 
para que tenhamos uma oração respondida é 
que oremos de acordo com a vontade de Deus. 
 
Ah sim, a bíblia diz claramente que Deus olha 
com misericórdia para os doentes e cativos de 
espírito, e que por isso Ele enviou o Seu Filho ao 
mundo, para libertar e curar. Leia o que está 
escrito sobre Jesus: “O Espírito do Senhor Deus 
está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para 
pregar as boas novas aos mansos; enviou-me a 
restaurar os contritos de coração, a proclamar a 
liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos 
presos; a apregoar o ano aceitável do Senhor...”( 
Isaías 61.1-2ª veja também Lucas 4:18-19). A 
sua oração, pedindo cura, está de acordo com a 
vontade de Deus! Mas, Deus não quer somente 
curar o seu corpo, Ele quer, acima de tudo, vê-lo 
feliz interiormente. Isto é para Ele muito mais 
importante. De que adianta Se Ele o cura 
físicamente, mas se você continua vivendo em 
pecado e se perderá para toda a eternidade? 
 
O plano de Deus é, que as pessoas neste 
mundo voltem a viver santamente e O obedeçam 
e assim terão vida eterna através de Jesus 
Cristo. Quando você não se interessa por mais 
do que a sua necessidade física, então você está 
roubando de si mesmo aos olhos de Deus. Nós 
somos como crianças, que muitas vezes não 
sabemos o que é melhor para nós. Então, antes 
de pedir a cura a Deus de acordo com a Sua 
vontade, vamos primeiro pedir a Ele que nos 
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abençoe com a vida eterna através de Jesus 
Cristo. Porque é isto que Deus quer acima de 
tudo: o seu bem-estar completo; a alegria 
verdadeira; a paz celestial, o perdão por todos os 
erros que você cometeu em sua vida. Peça a 
Deus para mudar este seu caminho de doença, e 
peça a Ele que entre em sua vida e confesse a 
Ele que você é uma pessoa cheia de coisas 
erradas. Ou será que você pensa que não fez 
nada de tão errado assim? Será que você pensa, 
como tantas outras pessoas, as quais eu ouço 
dizer: “Eu sou muito bom, eu não faço mal nem a 
uma mosca”? Não se deixe enganar pelos 
sentimentos de orgulho e falsa auto-estima. 
Deus tem, de acordo com a bíblia, uma regra 
mais profunda de santidade. 
 
No versículo 3 do Salmo 14 lemos: “Desviaram-
se todos e juntamente se fizeram imundos, não 
há quem faça o bem, não há se quer um.”  Foi 
justamente por isso que Jesus veio ao mundo. 
Isaías profetizou: “Mas Ele foi ferido por causa 
das nossas transgressões, e moído por causa 
das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados. Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez 
cair sobre Ele a iniqüidade de nós todos. Ele foi 
oprimido e afligido, mas não abriu a Sua boca; 
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e 
como a ovelha muda perante os seus 
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tosquiadores, assim Ele não abriu a Sua boca.” ( 
Isaías 53:5-7). 
 
Porque Deus viu que não havia nem mesmo 
uma pessoa que fosse justa o suficiente para 
viver em Sua presença, Ele mandou o Seu único 
Filho, para que atravéz da Sua morte na cruz Ele 
nos redimisse de todos os nossos erros, para 
que pudéssemos ter reconciliação com o Pai dos 
céus e assim receber a nova vida justa e 
deliciosa de Jesus em nossos corações. 
 
Um dia cada um de nós terá de comparecer 
perante do trono do Eterno Deus e em Sua 
ofuscante luz. Nada ficará escondido, nem 
mesmo o pensamento mais profundo do seu 
coração. Isto é horrível para alguém que não se 
sente seguro nos braços de Jesus, alguém que 
não é um filho de Deus através da sua crença 
em Jesus Cristo; que não foi transformado nem 
lavado interiormente pelo poderoso sangue de 
Jesus.  
 
Como é que você pode receber isto? Apresente-
se em oração a Jesus, o Jesus vivo e 
verdadeiro, e dê o seu coração a Ele. Peça a Ele 
para limpar o seu coração pelo poder do Seu 
sangue. Peça perdão pelas coisas erradas de 
sua vida. E acredite (sabendo que é assim) que 
a sua oração foi atendida, mesmo que você 
ainda não sinta nada. Faça uma decisão radical! 
A bíblia diz: “Mas, a todos quantos O receberam, 
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deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 
aos que crêem no Seu nome;”(João 1:12). 
 
Talvez você queria aceitar a Jesus, mas não se 
sente em estado para tal. Muitas vezes ouvimos 
as pessoas dizerem: “eu bem que gostaria de 
aceitar a Jesus, mas não consigo.” Isto é 
compreensível, porque você, como pessoa, pode 
estar cheio de sentimentos de culpa; dores 
físicas; irritações; angústias; falta de paz e por aí 
vai, que não há um espaço no seu coração para 
falar em paz com Deus. A solução para este 
problema é simples: diga isto a Ele. Exponha o 
seu caso a Ele! Diga em seu pensamento: “Eu 
quero orar, Senhor, mas não sei como. Ajuda-me 
nisto, por favor!” 
 
Eu também tive, durantes anos, dificuldade para 
orar, mesmo depois de me ter tornado cristão. 
Foi assim que fui liberto disto. Isto é o que 
chamamos de unção de oração: Deus é 
poderoso para nos dar o dom da oração quando 
nós mesmos não conseguimos orar. A bíblia diz: 
“O próprio Espírito de Deus ora em gemidos 
inexprimíveis.” O mesmo Ele pode fazer por 
você. Então você perceberá, de repente, que 
estará orando sem que tivesse que fazer algum 
esforço para isto, e que a sua fé está viva. Isto é 
o que Deus quer fazer em sua vida. 
 
Mais uma coisa: quando orar, ore em nome de 
Jesus. Por quê? Porque não há outro nome pelo 
qual você possa ter acesso a Deus. Só através 
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do crucificado e ressurreto Senhor é que você 
pode se chegar ao Pai. “Em nome de Jesus” 
significa: através de Jesus. Ele deu a você 
permissão para usar o Seu nome. Ele até 
mesmo disse: “Se você pedir algo ao Pai, em 
Meu nome, Eu o farei.” O nome de Jesus é a 
chave para se chegar perto de Deus; é como se 
fosse o número do telefone de Deus. Jesus 
disse: ninguém vem ao Pai senão por Mim.” 
Faça por onde conhecer Jesus, e Ele fará você 
conhecer o Pai. 
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Capítulo 8 - Você tem que se acomodar à sua 
doença, mesmo sendo cristão? 
 
Existe uma resposta pronta à esta pergunta? Eu 
não acredito que haja. O que há é a liberdade de 
se ter opiniões diferentes a este respeito. 
 
Como cristão você deve confiar em Deus e estar 
fundado em Sua Palavra. Uma acomodação 
negativa em sua doença sem levar este caso a 
Deus e sem se perguntar o “por quê” disto, como 
falamos no capítulo passado, é uma coisa muito 
triste. Acomodar-se à sua doença sem 
esperança de cura não é uma atitude cristã em 
minha opinião. Foi assim com uma paciente 
cristã, após sofrer uma operação pesada. Esta 
teve uma crise espiritual, não quis mais comer e 
estava cheia de pensamentos negativos e 
desesperados sobre ela mesma. Depois de 
atingir o fundo da sua depressão ela repensou a 
sua situação e resolveu viver a partir de sua fé. 
O que modificou o seu quadro de 
restabelecimento. Isto mostra como não 
devemos nos entregar à doença, mas devemos 
entregar a nossa doença a Deus. Na bíblia está 
escrito: “Lançando sobre Ele toda a sua 
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.” (I 
Pedro 5.7). Só depois de fazer isto é que você 
pode aceitar a sua doença física.  
 
Você consegue acreditar que Deus pegou a sua 
doença e a tomou sobre Si mesmo? E que ele 
quer fazer isto por você? Mateus 8:16 e 17 nos 
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ensina sobre Jesus: “... trouxeram-lhe muitos 
endemoninhados, e Ele com Sua Palavra 
expulsou deles os espíritos, e curou todos os 
que estavam enfermos; para que se cumprisse o 
que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele 
tomou sobre Si as nossas enfermidades, e levou 
as nossas doenças.” 
 
O que Ele fez antes também quer fazer agora 
em sua vida. Ele não mudou. O mesmo Jesus 
que viveu antes, vive a gora e está sentado à 
direita de Deus Pai. Ele agora é mais poderoso 
do que antes para vencer a Sua doença! Um 
morto não pode fazer milagres. Minha vida dá 
várias vezes o testemunho de que Ele está vivo. 
Justamente através dos milagres. 
 
Doença é uma prisão corporal e é impossível 
entregar-se à ela pacíficamente. O que se deve 
fazer é entregar o seu sofrimento a Deus em fé; 
assim como Paulo e Barnabas o fizeram estando 
na prisão. Mesmo estando encarcerados e 
acorrentados, eles cantaram hinos de louvor a 
Deus. Até que veio um terremoto que abriu as 
portas das celas. Assim também Deus pode 
fazer em sua vida se você, apesar da sua 
doença, orar, louvar e agradecer a Deus. Desta 
forma você receberá paz em seu coração, mas, 
entregar-se de corpo e alma à sua doença não é 
uma boa coisa. Caso a doença tenha sido um 
trabalho das trevas, mesmo que andemos na luz 
de Jesus, não deixemos que ela venha nos levar 
ao desespero e usemos as armas da luz que são 
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a fé, a esperança e o amor. Davi canta em seu 
Salmo 23: “Ainda que eu ande pelo vale da 
sombra da morte, não temerei mal algum porque 
a Tua vara e o Teu cajado me consolam.” 
(Salmo 23) 
 
Falar é fácil, não é mesmo? Não estamos aqui 
para minimalisar o seu sofrimento. Mas, foi o 
próprio Deus, que conhece a profundidade do 
seu sofrimento, que deu fé e inspirou Davi a 
escrever este Salmo. Por acaso o Filho de Deus 
não teve de sofrer extremamente na cruz? Pois 
então Ele não conhece a seriedade e a 
profundidade do seu sofrimento? Pois é 
exatamente Ele, mais do que qualquer outro, que 
chama você a ter fé através da Sua Palavra. 
Um outro problema é a ira e a rebelia que se 
pode ter durante a doença ou de alguma 
invalidade física que se tenha. “Será que eu 
mereço isto? Eu sempre fui tão bom...” 
Nós bem podemos dizer que tal coisa não deve 
ser dita quando se está doente, mas, de vez em 
quando, você bem tem estes pensamentos. 
Quem está fora desta situação não entende o 
que está se passando com você. 
 
O que você pode e deve fazer é dar estes 
pensamentos negativos a Deus para que Ele os 
substitua pela Sua paz. 
 
E então vêm a dúvida e a falta de fé: “continuo 
sendo um filho de Deus agora que estou 
doente? Será que isto e um castigo de Deus? 
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Terei eu feito algo errado...?” A crise espiritual 
pela qual um cristão passa é às vezes muito 
grande. A única coisa que posso dizer é: 
abandone a dúvida e concentre-se em Jesus que 
teve misericórdia dos doentes. Ele nunca lhe 
culpa! Ele perdoa se você se chega a Ele. Ele 
ama você. 
 
Não temos como nos curar a nós mesmos. Mas, 
às vezes Deus quer que tenhamos um 
comportamento de luta, Ele quer que você use a 
sua vontade de ficar curado. E talvez você tenha 
que usar as palavras escritas em Exodus 14:14: 
“O Senhor Deus lutará por você, e você ficará 
calado.” Em Isaías 30:15b: “no sossego e na 
confiança estará a sua força...” 
 
Mas, talvez você tenha um caráter mais ativo e 
só consiga descansar do seu sofrimento caso se 
concentre no Cristo crucificado e O agradeça 
que pelas Suas feridas fomos sarados (I Pedro 
2:24). 
 
Deus atua com cada cristão de formas 
diferentes, de acordo com a natureza e o caráter 
de cada pessoa. Uma vez li o relato sobre um 
homem que agradeceu a Deus pela cura de sua 
doença e, durante o agradeceimento ele foi 
curado! Como isto é possível eu não sei, mas foi 
assim que se deu. Há outros cristãos que 
ficaram curados após fazerem um compromisso 
de 100% de entrega de suas vidas nas mãos de 
Deus. Alguns dos grandes evangelistas são 
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testemunhas deste fato. Seja qual for o trajeto 
que você passe com Jesus em sua doença, 
faça-o com fé e confiança, só assim você poderá 
saber se está trilhando o caminho certo. Em 
outras palavras: que seja o seu caminho como 
cristão doente assim: o caminho com Jesus dia 
após dia, na dor e ou tribulação. Ele lhe mostrará 
o caminho da fé e o guiará nele. Louve o Seu 
nome! 
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Capítulo 9 – O caminho bíblico para a sua 
cura 
 
Se você está doente e preso à uma cama, 
sentindo falta de ar ou dor, não vai ser fácil 
pensar sobre estas coisas. Quanta fé é 
necessária a um doente para alcançar a sua 
cura? Eu não acho que seja uma questão de 
quantidade de fé, mas sim uma questão de 
perseverança, por menor que a sua fé seja. Mas, 
permita-me tentar aumentar a sua fé. 
 
Você ama a Deus? A bíblia diz que o amor em 
tudo crê, em tudo espera (I Coríntios 13). Então, 
creia que estas palavras de Jesus são 
verdadeiras. Ele disse que Deus é o nosso Pai e 
que Ele nos ama. Deus não quer que você esteja 
doente. Ele sofre junto com você; a sua tristeza o 
entristece! 
 
Muitas pessoas pensam que Deus envia 
doenças como um castigo pelos seus pecados. 
Por mais que haja uma ligação entre pecado e 
doença, Jesus já foi castigado por todos os 
nossos pecados. Ele recebeu o castigo em 
nosso lugar! Esta razão para ficar doente não 
existe, a não ser que você escolha viver em 
pecado – coisas como ódio podem atrair 
doenças e formar uma barreira para a sua cura – 
se o pecado ainda não foi confessado. 
 
Só tem um pecado no mundo que impede que 
muitas coisas boas aconteçam: a incredulidade 
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das pessoas. Deus nos pede que acreditemos 
em sua salvação através da morte e ressurreição 
de Jesus. Assim como o corpo morto e 
crucificado de Jesus foi ressucitado da morte 
pelo Espírito de Deus, então curar o corpo 
doente de uma pessoa é uma tarefa bem mais 
fácil. 
 
Nós lemos na bíblia sobre um paraplégico que 
foi levado por seus amigos à presença de Jesus. 
Por causa da multidão que estava lá, eles 
tiveram que abrir um buraco no telhado da casa 
onde Jesus estava e, com cordas, fizeram a 
cama baixar até chegar aos pés de Jesus. Então 
Jesus disse ao paraplégico: “Os teus pecados 
estão perdoados”. E, para provar que o filho do 
Homem tem poder sobre a terra para perdoar os 
pecados, Ele disse: “levanta, pega a tua cama e 
anda”. 
 
Para todos que lêem estas palavras a mesma 
regra é válida: Jesus morreu por você. Ele 
morreu por todas as pessoas do mundo. Isto 
quer dizer que por você também. Eu posso dizer 
a você:  em nome de Jesus todos os seus 
pecados estão perdoados! Sejam eles de que 
tamanho forem. 
 
Quando é que os seus pecados foram 
perdoados? Há mais de 2.000 anos atrás, 
quando Deus deu o Seu filho para morrer na 
cruz. Com a mesma autoridade eu posso dizer a 
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você: “em nome de Jesus, levanta e anda.” Ou 
então: esteja curado desta doença! 
 
Agora vem o desafio de tomar posse deste 
grande milagre, em fé. Eu vou orar por você: 
“Senhor, eu aceito a Sua salvação do fundo do 
meu coração e com tudo o que sou, assim como 
eu estou. Obrigado pelo perdão através de Sua 
morte na cruz. A partir deste momento, eu vou 
seguir e obedecer a Sua palavra em minha vida.” 
 
Ore depois, pedindo a sua cura: “Senhor, eu dei 
a minha vida a Ti. Dá-me agora a cura que Tu 
me prometeste. Deixe o poder da Tua 
ressurreição seja visto por todos em minha vida.” 
 
Depois agradeça a Deus por Ele sempre cumprir 
as Suas promessas, por mais que você ainda 
não sinta mudança alguma. Siga agradecendo 
pela sua cura. Persevere! Tome posse disso. 
Não deixe que ninguém tire isto de você, seja 
através de palavras ou de lhe impor dúvidas. 
 
Leia a bíblia e veja as muitas promessas de cura 
que estão escritas nela. Veja os milagres que 
estão escritos lá. Alimente a sua esperança de 
cura, com estas coisas. Vá a encontros onde há 
pessoas que acreditem em oração de cura divina 
e peça que orem por você.  
 
Um aviso sério: não deixe de tomar os seus 
medicamentos prescritos pelo médico; remédios 
são em sua maioria uma bênção para o corpo 
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adoentado. Quando você sentir que Deus tocou 
o seu corpo, não siga os seus sentimentos 
apenas. Vá ao médico e peça-lhe que lhe 
examine. Uma cura verdadeira não volta atrás. A 
glória de Deus se torna ainda maior quando os 
médicos  confirmam a sua cura. 
 
 
Problemas advindos do seu estado de 
doença  
A experiência nos ensina que as pessoas 
enfrentam obstáculos quando elas põem a sua 
esperança de cura no médico e também em 
Cristo. Eu vou lhes falar sobre alguns destes 
obstáculos: 
 
1) A descrença das pessoas ao seu redor. Jesus 
não pôde fazer quase nada em sua própria 
cidade devido à descrença das pessoas que 
moravam lá. 
 
2) A dor. A energia gasta no sofrimento e os 
sentimentos de fraqueza não nos permitem ver o 
poder que Deus tem de curar. A doença pode 
encher uma pessoa de sentimentos de 
depressão, impotência e desespero onde não se 
tem mais o poder de concentrar os pensamentos 
em Deus e em em Suas promessas. Saiba que 
Deus ouve e responde até mesmo a mais suave 
oração. Ponha a sua mão sobre a bíblia em sinal 
de aceitação das promessas de Deus para você 
e espere tranqüilo.  Faça isto como ato de fé, 
caso você não tenha força o suficiente para 
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sustentar a sua fé através do seu pensamento e 
da oração. 
3) Pensamentos do tipo: “Isto não é para mim”.  
Então, concentre-se em Jesus que disse aos 
Seus discípulos: “vão pregar e digam: O Reino 
dos Céus está próximo”. Curem os doentes, 
ressucitem os mortos, purifiquem os leprosos...” 
Jesus não pôs limites; não se ponha de fora! Em 
lucas 10 versículo 9 Jesus diz: “Curem a TODOS 
OS DOENTES”. Só isto já chega: a sua 
presença e a sua doença. 
 
4) A dúvida se Deus vai querer curar você. Deus 
é soberano. Ele só fará algo que engrandeça o 
Seu nome; eu não vejo como uma doença 
poderá “engrandecer o nome de Deus”, a não 
ser num caso especial em que o coração da 
pessoa seja santificado desta maneira. O que 
tenho visto é que a doença, geralmente, quebra 
o espírito da pessoa e não o faz ficar mais bonito 
ou mais santo; vejo que a doença nos enche de 
sentimentos negativos e deprimentes.  
A saúde é para a honra de Deus, assim como 
um projeto que funciona bem engrandece o seu 
autor. Além do mais, você, estando saudável, 
tem mais possibilidade de servir ao próximo, em 
sua família ou em seu trabalho. A bíblia nos 
ensina que Deus é bom. Um bom pai quer ver 
seus filhos com saúde, isto é lógico. 
 
5) Você tem fé, mas lhe falta o poder do Espírito 
Santo. Às vezes você tem fé, mas o poder de 
Deus não se manifesta; o dom de cura divina é 
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dado a algumas pessoas na igreja; combine 
então a sua fé com a sua ação. Vá até esta 
pessoa e peça a ela que ore pela sua cura por 
imposição de mãos. De acordo com o que a 
bíblia diz: “este sinais seguirão os crentes... eles 
imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão 
curados. (Marcos 16: 17-18) 
 
6) Uma interpretação errada do que é a doença. 
Jesus mostrou que a doença é um poder 
espiritual com características próprias... “Jesus 
repreendeu a febre” é o que está escrito, entre 
outras coisas. Você só pode repreender alguém 
que obedeça; então, a doença é um poder 
espiritual que resiste à oração de um filho de 
Deus... 
Há que surgir um poder maior que o poder da 
doença. Este poder se revela através da oração 
e da crença em Jesus Cristo. O fator “tempo” 
também tem um papel importante. Os grandes 
pregadores vêem muitas curas imediatas, mas 
também existem as curas gradativas que só se 
manifestam após longas e persistentes orações. 
Às vezes há mais poder de cura quando muitos 
oram por um assunto específico. Jesus disse: 
“Quando dois ou três estiverem reunidos em 
Meu nome, EU estarei no meio deles. E onde 
duas ou três pessoas na terra pedirem algo em 
oração de unidade, Eu o farei.” Oração em 
conjunto é muito importante. Peça que algumas 
pessoas da sua família orem por você pela 
imposição de mãos; persista nesta oração, por 
exemplo semanalmente ou até mesmo mais 
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freqüentemente. Em grandes campanhas de 
cura, geralmente, fazemos orações curtas. 
Procure pessoas que amem você e ore 
persistentemente com elas. 
 
7) A pergunta: Qual é a maneira certa de ter fé? 
Você sempre ouve as pessoas lhe criticarem 
dizendo: “se você ainda não foi curado é por falta 
de fé.” Ou ainda pior: “a sua fé não é boa.” 
Umas pessoas são levadas à dúvida e 
problemas espirituais por causa disto. Outras já 
nem querem mais ter fé por medo de passarem 
pelo mesmo sentimento de desespero e 
desapontamento. Isto é lógico! 
 
Com isto as pessoas “fazem de conta” que têm 
fé, com um comportamento aparente de fé, mas 
no íntimo escondem o seu medo e a sua falta de 
paz. A fé que leva a uma cura divina é na 
verdade a mesma fé que nos dá a certeza de 
que em Jesus estamos seguros para sempre. A 
fé, que promove a sua cura, começa no encontro 
do doente com Jesus, ou quando ele ouve a Sua 
Palavra. É um dom de Deus. Ela se caracteriza 
pela perseverança, segurança e paz. Mesmo o 
espírito de uma pessoa não tem como imitar isto, 
isto vem do prórpio Cristo. Para que você 
chegue a esta fé, muitas vezes, você terá de 
deixar para trás muitas coisas que lhe pesam 
como: sentimentos de agonia, impaciência, 
medo e dúvidas. Coisas que Cristo tira de você 
para dar espaço ao dom da fé. Eu digo a você 
que relaxe e tenha uma fé infantil em sua cura, 
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deixe que Deus se responsabilize pela hora certa 
da manifestação da sua cura. Eu quero que você 
se conscientize que Deus responde a todas as 
orações com pedido de cura. Freqüentemente o 
doente recebe uma revelação ou uma bênção. 
Não há nenhuma oração feita em nome de Jesus 
que não tenha poder, isto porque a bíblia diz que 
a Palavra de Deus não volta vazia. Toda oração 
para os doentes feita em nome de Jesus é uma 
obediência à Palavra de Deus. Além do que, 
Deus é soberano. Em sua sabedoria, Ele, às 
vezes, faz com que as coisas sejam diferentes 
do que pensamos.  
 
Se Deus permite que alguém morra, vemos isto 
quase sempre como uma coisa triste e terrível. A 
partir da ótica de Deus o crente que entra na 
Jerusalém Celestial está melhor lá do que aqui 
na terra com todas as preocupações e 
problemas. Por mais que creiamos em cura 
divina, Ele é e continua sendo para sempre o 
que decide. Neste caso, eu oraria pessoalmente, 
aconteça o que acontecer com este doente, que 
seja isto para a glória de Deus. 
 
Foi assim que orei por um paciente descrente de 
setenta anos que tinha câncer de pulmão. Eu 
acreditava piamente na cura dele; no começo, 
ele só orou junto comigo porque queria ficar 
bom. Alguns meses mais tarde ele faleceu como 
uma pessoa que crê e em seu quarto havia uma 
paz celestial. 
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Temos que ser humildes ao nos valermos da 
promessa de Deus quanto à nossa cura, 
sabendo que Ele não mente, mas dando espaço 
para um outro plano com a nossa vida. 
 
8) Ficar preso aos pensamentos negativos. Por 
mais que pensamento positivo seja diferente de 
ter fé, isto nos ajuda a tomar rumo a uma boa 
posição. Uma pessoa que diga: “amanhã vai ser 
melhor”, melhora o seu processo de cura 
incrivelmente. Pensamentos de medo e 
pessimismo funcionam contrariamente. O 
segredo está em encher os seus pensamentos 
com as promessas de Deus. Ponha o seu nome 
no texto da bíblia onde a palavra “doente” é 
usada. Pense positivamente até que o seu 
entendimento não impeça mais o trabalho do 
Espírito de Deus em seu coração e em seu 
corpo, mas que o promova. Guarde as 
promessas em sua vida como se fossem uma 
propriedade sua, um tesouro secreto. Guarde em 
sua memória , por exemplo, a Palavra: “pelas 
suas feridas fomos sarados”. Escreva isto! 
Ponha esta promessa embaixo do seu 
travesseiro, pregue-a na parede, comente-a em 
seu diário... Isto parece uma coisa biruta, mas é 
uma forma de crer como as crianças crêem. 
 
Eu me recordo de como, quando eu era novo 
convertido e estava lutando com um problema, 
abri a bíblia no chão, subi nela, fiquei em pé e 
declarei estar calcado nas promessas de Deus 
para mim, tão certo quanto aquele chão firme 



Ainda há Esperança 

79 

debaixo dos meus pés. Faça assim, use a sua 
imaginação. O que Ele fez pelo seu vizinho, 
também pode fazer por você! Se Deus ajudou 
você antes, Ele também o ajudará hoje – porque 
Ele não muda. Falta de imaginação limita a sua 
fé. Em Lucas 7 lemos sobre um capitão que 
pediu cura para um de seus empregados. Ele 
comparou a posição dele com a autoridade de 
Cristo. Uma fé assim tão grande é apoiada por 
uma boa dose de imaginação. 
Compare-se às pessoas da bíblia. De onde você 
acha que as pessoas ao redor de Jesus 
conseguiram ter tanta fé? Não foi do que elas 
viram acontecer nas vidas das outras pessoas? 
 
9) Ficar preso a determinados pecados. Existem 
leis espirituais, assim como existem leis da 
natureza. Como, a maioria das pessoas nega a 
existência de um mundo invisível, a  não ser a 
racionalidade e das emoções, então elas não 
reconhecem as leis deste mundo. Por mais que 
elas reconheçam a existência de uma 
consciência e da intuição. 
 
Jesus diz que toda a lei se resume em ter amor 
ao nosso próximo e a Deus acima de todas as 
coisas. Cada pessoa que infrinja esta lei está se 
pondo debaixo de uma outra lei que traz 
destruição e a morte. Isto é o que se chama 
pecado. É como andar num caminho tendo um 
abismo de cada lado. Enquanto vivemos de 
acordo com a lei do amor, temos um chão firme 
debaixo dos nossos pés. A partir do momento 
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que nos desviamos deste caminho, caimos no 
abismo; a lei da gravidade entra em ação e 
caimos. 
A bíblia fala do “caminho da vida”. Jesus diz que 
quem O segue está neste caminho. Ele é o 
caminho, a verdade e a vida. Qual outra pessoa 
que pode tomar o lugar dEle? Nenhuma! Só 
Jesus Cristo que pode dizer isto. Quando 
acreditamos nEle, Ele nos faz andar em Seu 
caminho. Que grande milagre e grande mistério 
que isto é! Totalmente incompreensível para 
quem não acredita nEle, porém delicioso para 
quem O segue. 
Quando um doente ora pedindo cura, mas ainda 
não busca a cura do seu espírito e se agarra 
conscientemente a sentimentos de vingança, 
falta de amor, adultério, roubo, e por aí vai, isto 
faz com que a cura de seu corpo seja 
impossível. É como consertar um telhado sendo 
que a fundação do prédio está afundando e está 
apodrecida. Peçamos pois, antes de tudo, 
perdão a Deus para que Ele nos dê uma nova 
fundação em nossa vida: Jesus Cristo! Só então 
é que o telhado poderá ser reparado. 
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Capítulo 10 – Cura através do uso de 
remédios 
 
Como médico, durante muito tempo, tratei dos 
meus pacientes com a ajuda de antibióticos, 
analgésicos, anti-depressivos, fisioterapia e etc., 
a lista é enorme se vemos isto sem a ajuda do 
Espírito Santo; eu via o uso de remédios com 
uma coisa humana, e a outra era cura divina. 
Uma era do mundo e a outra era do céu. A 
mesma divisão é feita pelos cristãos que, após 
participarem de uma campanha de cura divina, 
eles chegam em casa e jogam os seus remédios 
no vaso sanitário e dão descarga! Isto muitas 
vezes com repercussões catastróficas. Foi o 
caso de uma senhora diabética que pediu oração 
de cura e parou de usar a insulina, certamente 
seguindo o conselho de outros cristãos com boa 
intenção. Um dia mais tarde ela entrou em coma, 
o que fez com que o marido dela a proibisse de 
pedir oração de cura. Claro que fazer isto é 
loucura e não engrandece a Deus. 
 
Eu acho que as duas coisas têm o seu valor: a 
medicina consegue amenizar e curar muitas 
doenças. Temos que respeitar os vários anos de 
pesquisa e perseverança dos cientistas que 
possibilitaram isto. Respeitar a indústria 
farmaceutica que usa muito dinheiro em 
pesquisas. Respeitar os muitos especialistas que 
trabalham numa jornada de 60 horas por 
semana e estão dia e noite prontos a atender as 
pessoas! Eu valorizo e vejo o meu trabalho de 
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clínico geral como um exponencial deste mesmo 
mundo da área de saúde. 
 
As curas que Jesus faz também são valiosas. 
Nada melhor do que fazer uma combinação 
entre elas. Nos Estados Unidos é comum um 
pregador ir a um hospital e orar pelo doente junto 
com a sua família. O médico, que, por mais que 
ele faça parte de uma igreja onde não se pregue 
a cura divina, não impede que se ore por um 
paciente que deseja oração de cura. Por mais 
que um médico seja incrédulo, pode permitir que 
se ore pelo seu paciente. 
 
Em meu consultório sou um simples clínico 
geral, se oro com um paciente, é quase sempre 
a partir de uma relação de confiança; geralmente 
quando já se tentou tudo o que a medicina pode 
fazer com o doente e a sua doença foi declarada 
incurável. Muitas vezes oramos por uma doença 
mental (medo, depressão) vemos como que a 
combinação entre a oração e o medicamento se 
completam. Verifico o mesmo quando converso 
com outros cristãos que também trabalham na 
área de saúde. 
 
Onde erramos 
 
Creio que os médicos têm de dar mais crédito e 
ter mais respeito pelos cristãos em sua busca de 
cura através de Jesus. Acredito que a Igreja tem 
que  se empenhar mais em realizar a sua tarefa 
de evangelisar e de curar os doentes. Isto não 
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pode se restringir apenas às campanhas 
evangelísticas de cura divina, mas tem de ser 
posto em prática nas próprias igrejas. Os 
pregadores de cura divina devem respeitar mais 
os trabalhadores da área de saúde, e exame de 
controle da cura tem de ser feito pelos médicos 
para se evitar enganos. Eu me lembro que Jesus 
disse a um leproso, a quem ele tinha acabado de 
curar, para ir mostrar-se ao sacerdote.  
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Capítulo 11 – Medo do desapontamento 
 
Há muitos cristãos que por um lado crêem que 
Deus pode curá-los fisicamente, mas por outro 
lado têm medo de desapontar-se, daí que eles 
nem pedem a Deus que os cure, imagine ter 
coragem para ir a um encontro de cura. 
 
Claro, estando na corda bamba espiritual entre 
medo e dúvida, indo desesperadamente a um 
encontro de cura pela oração não se pode 
esperar outra coisa. Francamente falando, fé é 
um dom. Em Efésios 2:8 está escrito: “Pois pela 
fé sois salvos, pela fé, e isto não vem de vós: é 
um dom de Deus”. Jesus também disse:  
“Ninguém vem a Mim, sem que o Pai o envie”. 
Por um lado vemos a deliciosa promessa de 
cura, do outro lado o dom da fé que é necessário 
à promessa de cura. Quando você for a Jesus 
pedindo a sua cura, dê a Ele o remo em suas 
mãos. Às vezes você terá de esperar até que 
Deus ponha a paz da fé nas promessas de cura 
em seu coração.  
 
Muitas vezes você terá primeiro que enfrentar 
uma tempestade, onde você tentará de toda 
forma se segurar às promessas de Deus, até 
que Ele leve você às águas tranqüilas. Lá você 
verá que as promessas de Deus para você são 
verdadeiras. Só que não se chega lá 
passivamente. É preciso que você peça e 
busque ativamente o cumprimento desta 
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promessa de cura até que você receba fé para 
isto. 
 
É impressionante como que cristãos, que sabem 
que precisam orar com fé, geralmente, 
encontrem mais dificuldade para serem curados 
do que os novos convertidos. Agora então, dê o 
seu medo da decepção a Deus. Não se deixe 
levar pela ladainha do complexo de culpa por 
falta de fé. Vá em direção à sua cura para que 
você receba fé e seja curado. Vá aos encontros 
de oração de cura com tranqüilidade. Oraram por 
cura e você ainda não sente nenhuma 
modificação? Peça que orem de novo, ou 
comece a agradecer que Deus atenderá esta 
única oração. Quantas não foram as vezes que 
só se teve a cura após orar-se longa e 
persistentemente? 
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Capítulo 12 - Acompanhamento na morte 
 
Como médico vi várias vezes pessoas falecerem 
em casa. Neste capítulo, quero compartilhar com 
você algumas destas experiências que me 
encorajaram e lhe ajudarão a diminuir o seu 
medo. 
 
Uma das minhas pacientes, uma cristã, que 
estava com câncer. Por mais que eu nunca 
tivesse tido um contato espiritual com ela, ela me 
surpreendeu ao fazer uma pergunta sobre cura 
divina. Foi a partir daí que fiquei sabendo da sua 
crença. Nos contatos que se seguiram, 
desenvolvemos uma profunda relação espiritual, 
não através de muitas palavras, mas através de 
tranqüilidade e de poder. Através de sua 
poderosa crença ela encorajou não só as 
pessoas ao seu redor, mas também a mim. 
 
Uma outra paciente muito me surpreendeu num 
contato telefônico, pouco antes da sua morte, 
dizendo: “eu não tenho medo, eu tive uma vida 
longa, eu vou para o meu Redentor”. Isto me 
emocionou profundamente. Um amigo meu a 
acompanhou em seu leito de morte. Ele me falou 
da fé que viu nesta senhora e de como voltava 
de lá fortalecido após cada visita.  
 
Uma amiga nossa, já anciã, estava à beira da 
morte e viu em espírito o “rio da morte” com o 
paraíso na outra margem, assim como cantamos 
na escola dominical: “Havemos de encontrar-
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nos, além do Jordão, que belo será. Havemos de 
encontrar-nos, além do Jordão alegrias há. Se tu 
chegares primeiro que eu, oh dize que eu 
também chego já. Havemos de encontrar-nos 
além do Jordão alegrias há!”*(nota da tradutora) 
Quem não se lembraria das palavras de Jesus 
ao homem que estava na cruz ao lado dele 
dizendo: “em verdade vos digo que, ainda hoje 
estaremos juntos no paraíso” e aos Seus 
discípulos: “Eu vou preparar-lhes lugar. Na casa 
do Meu Pai há muitas moradas.”  
 
Neste mundo, a morte está escondida atrás das 
paredes dos hospitais. As pessoas estão tão 
ocupadas nem querem pensar nela. Mas, como 
médico, sou muitas vezes confrontado com a 
morte e vejo esta fase da vida das pessoas, 
freqüentemente, bem de perto. Por isso posso 
compartilhar isto com você! Por um lado é um 
chamado a se repensar sobre o assunto, por 
outro lado é um encorajamento. Eu vi o valor da 
crença em Cristo. Há verdadeiramente um 
grande poder e conforto na oração de 
acompanhamento à pessoa que está morrendo:  
Conscientização da esperança e da vida eterna 
com Ele! 
 
Lembro-me sempre da história de uma mocinha 
americana que era paraplégica e queria morrer. 
Como ela foi educada numa família cristã, ela 
orava pedindo a Deus que a levasse para casa. 
Quando, de repente tudo ficou escuro ao seu 
redor, ela ouviu de longe a voz de sua mãe 
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dizendo: “mesmo que eu ande pelo vale da 
sombra da morte, não temerei mal algum, 
porque Tu estás comigo”(Salmo 23). Depois 
disso tudo ficou iluminado e maravilhoso, Jesus 
lhe falou da necessidade de voltar à terra e da 
sua futura cura. O que de fato aconteceu, como 
ela mesma me contou. Sabendo disso, a morte 
já não é mais um monstro devorador, mas sim 
um inimigo vencido. Eu converso com os meus 
pacientes na hora de sua morte. É difícil falar 
com eles nesta hora, mas isto fica mais fácil 
quando o fundamento é Cristo que disse: “Quem 
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.” 
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Capítulo 13 – Dependência química 
 
É compreensível que se possa ficar viciado em 
tranqüilizantes. Só após alguns anos como 
médico que descobri quantas pessoas usam 
valium e coisas deste tipo. Algumas delas já 
usam isto há mais de dez anos, e em doses 
cada vez maiores. Que problema é tentar sair 
disto. Angústia, medo, nervosismo, perda de 
consciência, noites em claro, etc. Por isso sou 
muito severo quanto a receitar estes 
medicamentos. Alguém me disse num de seus 
períodos mais nervosos : “Doutor, o senhor 
poderia me dar aquelas pilulinhas que me fazem 
sentir bem? Com elas eu fico tão calminho...” 
Como é que se pode recusar? Por isso é que dá 
para entender porque as pessoas se tornam 
dependentes químicas tão facilmente. É tão fácil 
quanto viciar-se ao cigarro, ao seu programa de 
tv favorito, ou à cerveja. Você precisa relaxar; 
você quer ter paz interior e não quer pensar nos 
problemas, no seu desemprego ou na ameaça 
de perder o seu emprego; nos seus problemas 
financeiros; nas suas brigas com os seus 
vizinhos, enfim, há muitos motivos que podem 
levar uma pessoa ao vício. 
 
Eu as ouço dizer freqüentemente: Ah, por que é 
que o senhor se preocupa tanto com isto? De 
fato é fácil aceitar que isto seja assim e dentro 
de um acompanhamento médico, é até mesmo 
necessário.  A não ser que o vício leve a uma 
pneumonia, ou a uma morte precoce pelo ataque 



Ainda há Esperança 

90 

ao fígado ou a uma internação num hospital 
psiquiátrico para poder livrar-se da dependência 
química do valium. Estas são algumas das 
complicações que se pode esperar quando se 
ultrapassa o limite. Isto sem mencionar o 
prejuízo na vida familiar que estas pessoas 
provocam quando um dos pais é viciado em 
tranqüilizantes ou ao álcool.  
 
Mesmo assim compreendo o sofrimento destas 
pessoas que já não têm mais como suportar a 
sua dor. A vida, para algumas pessoas, é 
insuportável. Então elas se deixam levar pelo 
vício e se sentem fazendo parte de um grupo, 
assim como uma pessoa que fuma maconha 
junto a outros usuários da mesma droga.  
 
Mas então, onde é que isto pára? Você pode se 
perguntar. Onde é o fim disto tudo, num mundo 
onde muitas pessoas não sabem o que fazer em 
sua impotência? É claro que estas pessoas não 
são felizes e também não estão livres para 
procurar uma saída de emergência. 
 
Aos olhos de algumas pessoas, acreditar em 
Deus também parece ser um tipo de vício. Na 
experiência delas a igreja é uma prisão, um 
conjunto de regrinhas: “você tem que fazer isto,  
aquilo não pode”. Assim elas têm uma sensação 
falsa de paz e felicidade. É como se estivesse 
escrito num panfleto: “Ser dependente de Jesus 
é o mesmo que ser viciado em heroína?” 
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Que grande diferença entre pessoas que 
procuram o propósito de suas vidas e a 
encontram em Jesus e as pessoas que procuram 
uma droga para esquecer que vivem... 
 
Conhecer a Cristo não é “vestir” uma religião ou 
esquecer-se de si mesmo cantando salmos, nem 
ter a sua liberdade limitada por regrinhas e leis. 
É ser liberto das coisas que lhe prendem – 
coisas erradas. Também não é simplesmente ter 
uma cura e ter falsa paz interior, ou aparências, 
mas, uma mudança interna verdadeira. É um 
grande poder de consertar as coisas “tortas” de 
sua vida, de restabelecer relações rompidas, é 
fazer uma grande arrumação no seu caos. 
 
Cristo como medicamento. 
Uma pessoa escreveu uma vez esta receita 
médica: “Tome Jesus Cristo três vezes ao dia.” 
Por mais que tenha sido escrito por uma 
brincadeira, os pacientes que tomaram Cristo 
como remédio melhoraram mesmo. Eles 
passaram a vir menos à consulta, eles já não 
precisavam tanto de um médico. Eles já não 
precisavam mais do valium. Também descobri 
que eles conseguiram se livrar mais facilmente 
do vício de heroína. Quando eu me tornei 
cristão, parei abruptamente de fumar, apesar de 
ter sido viciado no cigarro por muitos anos. Um 
viciado em heroína que não conseguia fazer 
parte dos programas de desintoxicação , 
conseguiu terminá-los facilmente após conhecer 
Jesus. 
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Você se reconhece numa destas experiências? 
Talvez você também queira usar esta “receita 
médica” em sua vida. Faça um teste, por favor. 
Mas não jogue os seus medicamentos fora! O 
tratamento com remédios também é uma 
bênção. E não pense que o tratamento com 
Jesus elimina o tratamento médico ou que o 
tratamento médico elimina o tratamento de 
Jesus. Não é isto o que estamos querendo dizer. 
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Capítulo 14 – Duas diagnoses 
 
O seu médico tem uma diagnose sobre você, 
mas Deus também tem a Sua diagnose sobre a 
sua vida. O médico analisa os seus sintomas, 
ouve o seu coração e os seus pulmões, examina 
o lugar da sua dor. Depois ele faz um plano para 
a sua cura e prescreve-lhe os melhores 
medicamentos. 
 
Deus prova o coração da pessoa (Apocalipse 
2:23), Ele ouve os seus pensamentos de ira, 
desespero ou depressão. Ele analisa se você 
está sendo sincero ou não e se tem a 
disponibilidade de ouvir. Depois, Ele faz um 
plano para a sua cura interior. Ele prescreve o 
melhor medicamento que Ele tem: Seu próprio 
Filho! E por fim ele cura o seu coração através 
do Seu Espírito, que é o único medicamento que 
pode curar e para o qual não há outra alternativa 
nem na terra nem no céu: o sangue de Jesus, o 
crucificado. 
 
O médico dá uma transfusão de sangue num 
paciente num perigo de vida. Deus dá uma 
transfusão de vida com o Seu Espírito, na 
pessoa que permite que Ele intervenha nesta 
situação de “vazio” em que ela se econtra. O 
médico salva a vida de um paciente que está à 
beira da morte. Deus salva a pessoa da sua 
morte espiritual para que ela possa viver, por 
mais que o seu corpo morra. 
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Geralmente o médico descobre a doença antes 
do paciente.  Muitas pessoas não sabem que 
estão seriamente doentes – elas negam até 
mesmo o fato de estarem doentes. Elas não 
sabem o que está se passando e não dão 
atenção aos sintomas. O médico deve aceitar 
que, às vezes, é melhor não dificultar ainda mais 
a vida do paciente. 
 
É desta forma que Deus age ao encontrar o 
pecado no coração do homem, ele sabe o 
grande perigo que as pessoas correm. Mas, 
muitos minimalizam a seriedade da situação em 
que se encontram. Eles são ignorantes e 
desconhecedores do seu homem interior. Eles 
tentam se esquecer de suas mágoas, do vazio 
de sua existência e se enchem de uma falsa paz 
e vão de encontro a um futuro incerto. A bíblia 
explica claramente o que é certo e o que é 
errado. Também há pacientes que conseguem 
agüentar muita dor e querem desta maneira 
resistir à doença, por pior que ela seja. Também 
há pessoas que acham que têm uma vida boa, 
que se sentem seguras na vida que elas 
construíram para si mesmas. Que fazem tudo 
para “não fazer mal a ninguém”, mas não 
conhecem a Deus e não têm esperança na vida 
eterna. Na verdade esta pessoa está 
espiritualmente perdida, a sua auto-suficiência 
não passa de uma máscara.  
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Alguns pacientes morrem por não seguir a 
orientação médica. Muitas pessoas se perdem 
por não seguir as instruções de Jesus ditas em 
seu evangelho de salvação. Por isso é que 
morrer após uma doença para uns significa 
entrar na vida como o rei Davi disse: “guia-me 
mansamente às águas tranqüilas”(Salmo 23). 
Apesar da dor da separação, temos a certeza de 
nos encontrarmos de novo em nosso futuro com 
Jesus Cristo. Para outros pacientes, porém, a 
morte significa tristeza e desespero. 
 
O médico e Deus se encontram à beira da cama 
do doente. Lá onde um deles tenta livrar o corpo 
de seus males, o outro se esforça em curar o 
interior da pessoa. O médico dá remédios diários 
e espera pacientemente pelo resultado da 
medicação. Deus semeia as suas promessas de 
vida no coração da pessoa e espera 
pacientemente, até que a pessoa O receba como 
pai. Isto demora, às vezes, a vida toda da 
pessoa. 
 
Assim como o médico depende da confiança do 
paciente, também Deus depende da confiança 
que as pessoas tenham na pessoa que ele 
escolheu como o Salvador: Jesus. 
O médico faz tudo para salvar o corpo do 
paciente. Deus se ocupa primeiro com alma e 
depois com o corpo. Ou o contrário, mas Ele 
sempre quer a salvação da pessoa total. 



Ainda há Esperança 

96 

Quando você recebe alta do médico e pode sair 
do hospital, você se sente de volta à liberdade 
das pessoas saudáveis. Que sensação gostosa! 
Se você confia em Jesus, você sai da escuridão 
e vai para a luz. Você experimenta uma deliciosa 
sensação de liberdade espiritual. Os 
comprimidos, tabletes e xaropes não têm 
comparação com o único e grande remédio que 
dá a cura e a renovação do espírito: o sangue de 
Jesus! 
 
Confiar a sua vida nas mãos do seu médico já é 
difícil. Confiar a sua vida nas mãos de Jesus é 
ainda mais difícil. Porém, por mais que nós 
médicos fiquemos envergonhados, Deus não 
tem porque se envergonhar. Um tratamento 
médico freqüentemente dói, mas quando você 
passa desta fase e se cura é um alívio! 
Confessar o seu pecado na cruz dói, pedir 
perdão a Deus também dói. Mas é uma bênção 
poder se encontrar com Jesus que diz: “os seus 
pecados estão perdoados. Eu não condeno 
você. Venha e siga-me. Eu vou levar você no 
caminho que vai até à casa do Pai.” 
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Considerações finais 
 
Ser cristão e ser médico ao mesmo tempo 
significa ter um duplo chamado. De forma 
cuidadosa vejo os dois lados da moeda 
crescendo num forte entrelaçado. Vejo isto todos 
os dias em meu consultório médico. Por um lado 
clinico os pacientes de forma física de acordo 
com as normas técnicas. Por outro lado há uma 
parte de aconcelhamento pastoral. O que um 
não consegue resolver, o outro o faz. 
 
Isto não quer dizer que todos os meus pacientes 
sejam “catequizados” por mim. Mas, às vezes, 
nas situações impossíveis, a relação de 
confiança entre o médico e seu paciente dá 
entrada ao mundo espiritual. Eu fico sempre 
surpreendido quando isto acontece. Umas vezes 
isto é totalmente inesperado. Outras vezes é 
resposta a um longo período de oração por 
aquela pessoa. Quando isto acontece tanto eu 
quanto o paciente nos sentimos bem nesta 
relação. É confortante saber que, quando uma 
situação é difícil demais, você pode contar com o 
Especialista celestial, Jesus Cristo, Ele está 
sempre perto. 
 
Com que direito você leva uma pessoa a ter 
contato com o evangelho? Ou melhor dizendo: 
com que direito você deixa de colocar uma 
pessoa em contato com o evangelho? Eu não 
tenho este direito! Paulo disse: “Ai de mim se eu 
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não pregar o evangelho”!  Faço isto por pura 
obediência à ordem de Jesus. 
 
Há outros médicos cristãos que fazem a mesma 
coisa. Existe até mesmo um movimento 
internacional de médicos cristãos que se chama: 
“medicina da pessoa”. Na Holanda eu conheço 
uns tantos médicos cristãos pessoalmente. É 
bem agradável trocar experiências e ter o apoio 
uns dos outros quando há uma situação 
melindrosa.  
 
O que me chama muito atenção é o fato de que, 
justamente onde há maior necessidade de um 
acompanhamento espiritual ao lado do 
acompanhamento médico, é que não se tem 
ajuda alguma para o paciente. O paciente não 
está mais vinculado a uma igreja. São pessoas 
com um passado cristão, mas que agora não 
têm mais contato com outros crentes (isto é o 
que acontece muito aqui na Holanda- nota da 
tradutora). Por diversas vezes tentei enviar estas 
pessoas de volta aos pastores de suas igrejas. 
Mas isto não deu em nada. Já que estas 
pessoas continuavam vindo ao meu consultório, 
eu me perguntei o que poderia fazer para ajudá-
las.  
 
Então decidi, junto com a minha esposa, abrir a 
nossa casa, uma vez por mês, para as pessoas 
que precisassem de oração. Nestes encontros 
usamos a Palavra de Deus como o centro de 
nossas conversas e tentamos encorajar uns aos 
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outros para que eles tenham um local de 
sossego espiritual. Talvez mais tarde eles 
consigam voltar ao convívio de uma igreja cristã. 
 
Jesus disse: “onde estiverem dois ou três 
reunidos em Meu nome, Eu estarei no meio 
deles.” Isto é o que vivenciamos a cada noite 
que nos reunimos, a viva presença de Cristo. 
Inclusive isto nos dá a possibilidade de nos 
aprofundarmos mais na necessidade pessoal de 
cada um do grupo, orar uns pelos outros, etc. 
 
Este livro além de ser um testemunho pessoal, 
também é um relato de algumas das minhas 
experiências nestes meus últimos anos. Na 
esperança de dar a você, que está doente ou 
com algum problema espiritual, uma ferramenta. 
Nosso intuito não é atrapalhar ou substituir o 
tratamento médico, psicológico ou espiritual de 
ninguém, mas sim de ser um complemento a 
este tratamento. 
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Recomendações: 
Sinto-me honrado em poder apresentar esta obra do doutor 
Peter Reis. Ainda há Esperança é a resposta que a 
humanidade necessita nestes dias de tanto sofrimento no 
mundo. 
 
Neste livro, Peter Reis apresenta o diagnóstico dos 
sofrimentos e, ao mesmo tempo, aplica o antídoto à luz da 
Palavra de Deus. 
 
Estou certo que, ao começar a ler este livro, você não se 
contentará em ficar somente nas primeiras páginas,  mas 
fará o possível para desfrutar de todo o conteúdo desta 
obra. 
 
O meu desejo é que, esta edição lançada no Brasil, possa 
abençoar todos os povos  de língua portuguesa assim como 
eu também fui abençoado! 
 
Marcondes C. Borges 
Pastor Presidente da New Life christian Center Maranatha 
em Haia, Holanda 
 


