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Enfrentando o Câncer  

“O câncer será derrotado. Ponto final!” Talvez você 

não pense assim quando você, ou alguém que você 

ama, recebe o diagnóstico amedrontador de que tem 

a doença. Mas continue lendo... 

“É difícil ter paciência com pessoas que dizem ‘A 

morte não existe’ ou ‘A morte não tem importância’”, 

escreveu C. S. Lewis após a morte de sua esposa. 

“Câncer, câncer e mais câncer. Minha mãe, meu pai, 

minha esposa. Quem será o próximo da fila?” (Lewis 

em Anatomia de uma Dor) 

Agora que você foi forçado a entrar nesse grupo 

de pessoas que lidam com o câncer, o mais importan-

te que você pode fazer é saber, e saber com absoluta 

convicção, que o câncer será derrotado e que você foi 

recrutado, certamente contra a sua vontade, para uma 

marcha em direção à vida. 

“Vida?”, você pode estar se perguntando. Sim, vida! 

Há muitas coisas em sua vida neste momento que 

apontariam para a derrota: dor, tratamentos, preocu-

pações financeiras, medo do desconhecido. Você não 

pediu por um câncer, mas ele está em sua vida. E você 

pode fazer parte da jornada para derrotá-lo. O câncer 

é o seu inimigo, e para lidar com ele você precisa 

compreender isso, precisa conhecer o seu inimigo e 

descobrir como lidar com ele enquanto marcha em 

direção à vida. 



 

Para auxiliar você nessa luta, especialistas, como 

oncologistas e nutricionistas, compartilharão informa-

ções com você. Aprenda tudo o que puder com eles. 

Compreenda e seja responsável por seu tratamento. 

“Assumir a responsabilidade pessoal para melhorar, 

para vencer o câncer, é um dos princípios mais impor-

tantes na jornada do câncer” (Greg Anderson em The 

Cancer Conqueror, p. 20). 

E há mais coisas para ajudar você do que apenas a 

maravilhosa medicina moderna atual. As pessoas que 

derrotaram o câncer dirão a você que há um fator 

espiritual, uma conexão não material, nessa busca pela 

vida. E cito novamente Greg Anderson: “Para a pes-

soa, a jornada do câncer rapidamente se transforma 

em uma busca espiritual. Os sobreviventes são quase 

unânimes com relação a isso. O verdadeiro triunfo 

sobre o câncer acontece quando se nutre o cresci-

mento espiritual pessoal” (50 Essential Things to Do 

when the Doctor Says It’s Cancer, p. 127). As páginas 

seguintes deste livrete foram escritas a partir dessa 

perspectiva espiritual, para que você possa descobrir 

novas abordagens para vencer o seu inimigo. 

A “Oração do Senhor”, ou “Pai Nosso”, é um dos 

textos espirituais e religiosos mais famosos. E não im-

porta se você está familiarizado com essa oração ou 

não. Na verdade, não importa se você é uma pessoa 

que tem se preocupado ou não com sua vida espiritu-

al. Em suas esperas por novas consultas, ao refletir 

sobre as coisas durante os tratamentos, estando no 

grupo de boas pessoas que lidam com o câncer, você 



 

verá que essa oração simples fala às emoções, às ne-

cessidades, às preocupações e às perguntas que você 

e os seus amigos e familiares estão agora enfrentan-

do. 

“Não é uma tragédia!”, declarou um paciente com 

câncer. O câncer será derrotado! 

 

A oração do Senhor 

Pai nosso, que estás nos céus. 

Santificado seja o teu nome. 

Venha o teu reino. 

Seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no céu. 

O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 

E perdoa-nos as nossas dívidas, 

assim como nós também perdoamos 

aos nossos devedores. 

E não nos deixes cair em tentação. 

Mas livra-nos do mal. 

Pois teu é o reino, 

e o poder, e a glória, 

para sempre. Amém. 

 



 

 Você não está sozinho 

No mundo, cerca de 20 milhões de pessoas são di-

agnosticadas com câncer a cada ano. 

Nos Estados Unidos, “cerca de um milhão de pes-

soas são diagnosticadas com câncer a cada ano. 

Aproximadamente um em cada dois homens e uma 

em cada três mulheres nos Estados Unidos terá câncer 

em algum momento da vida” (After Diagnosis, Ameri-

can Cancer Society, p. 4).  No Brasil, são cerca de 600 

mil novos casos por ano (www1.inca.gov.br/vigilancia). 

Essas pessoas formam uma verdadeira comunidade 

por causa do câncer que enfrentam. E elas conhecem, 

em primeira mão, a confusão que acontece na mistura 

de emoções e pensamentos que tomam conta de 

você. Muitas delas estão prontas para compartilhar 

experiências e informações para ajudar você a lidar 

com o câncer. 

Profissionais e voluntários treinados também estão 

prontos a ajudar. Associações, institutos de câncer, 

profissionais nos hospitais, conselheiros e psicólogos, 

sacerdotes, e grupos de apoio estão prontos para 

ajudar você. E a lista continua.  

Como escreve Dee Simmons, um sobrevivente de 

câncer, “nunca tente prosseguir sozinho. Você precisa 

plenamente do amor de outros tanto quanto precisa 

dos remédios que o seu médico prescreve. E talvez 

até mais do que os remédios. O amor e encorajamen-

to de outras pessoas pode reconstruir nossa pessoa 



 

interior nos momentos quando achamos que isso seria 

impossível. Busque esse amor e o aceite” (Ultimate 

Living, p.171). 

Infelizmente, alguns conhecidos seus podem se 

afastar de você. Eles podem não saber o que dizer. Às 

vezes, até os membros da família têm dificuldades em 

lidar com a situação, e, não sabendo como lidar com 

suas próprias emoções, cedem à raiva, ao ressenti-

mento e até à culpa. Isso mostra que eles também 

estão sofrendo. 

Às vezes, o próprio paciente com câncer se afasta 

de tudo e de todos. Orville Kelly fundou a Make Today 

Count, uma organização que oferece um grupo de 

apoio para ajudar pacientes com câncer e suas famí-

lias. Quando Kelly soube que tinha câncer, ele se iso-

lou: “Comecei a me isolar do resto do mundo. Passei 

muito tempo na cama, embora eu fosse fisicamente 

capaz de caminhar e dirigir. Pensei em meu próprio 

funeral iminente e isso me deixou muito triste”. 

Então, Kelly se perguntou: “O que você tem a per-

der ao tentar viver com esse câncer?” Então ele come-

çou a conversar com sua esposa e filhos. E ele, um 

jornalista, começou a escrever sobre sua experiência 

com o câncer. Ele voltou a viver a vida. E você tam-

bém pode. 

Não se feche. Compartilhe os seus sentimentos 

com outras pessoas e coloque-as para marchar com 

você em direção à vida! Faça perguntas à sua equipe 

médica. Não seja passivo. Aproveite as experiências e 



 

o conhecimento dos que estão nessa jornada com 

você, as pessoas que formam a sua comunidade dos 

que enfrentam o câncer. Use o telefone e as mídias 

sociais para manter contato. Não se isole. Se a sua 

família não consegue apoiá-lo devido às suas próprias 

lutas, procure apoio emocional de outros. Peça a um 

amigo ou vizinho para ajudá-lo com alguma tarefa. 

Não é hora de desperdiçar energia em tarefas trivi-

ais. Sua prioridade é a vida!  

“Os pacientes e seus entes queridos podem, às ve-

zes, se sentir assustados, irritados ou deprimidos. Essas 

reações são normais quando as pessoas enfrentam 

um grave problema de saúde. Outros, na mesma situ-

ação, descobriram que eles lidam melhor com as suas 

emoções se puderem falar abertamente com os que 

estão perto deles sobre a doença e sobre seus senti-

mentos” (NIH Pub, nº 91-1569, p.11). 

Faça agora a promessa: “Eu não vou me isolar. Eu 

não vou enfrentar isso sozinho. Eu vou reunir uma 

equipe na luta pela vida!” 

 

Medite:  

“Pai nosso”, é o início da oração. Pense no signifi-

cado da palavra “nosso”. Você não precisa lidar com o 

câncer sozinho. Há outros para ajudá-lo, pessoas para 

amá-lo, pessoas para apoiá-lo, pessoas para estarem 



 

com você. Essas pessoas vêm até você pela ação de 

Deus, o “Pai nosso”.  

 

Ore:  

Pai nosso, Pai de todos nós que lidamos com o 

câncer, Pai da minha família e amigos, não deixes que 

eu me isole. Ensina-me a pedir ajuda. Ensina-me a 

receber ajuda. Ensina-me que não estou enfrentando 

isso sozinho. Conduze-me a pessoas amorosas e cari-

nhosas que querem estar comigo. Tu estás comigo, 

Pai nosso. Amém. 

 

Pai nosso 

Pai! Que tipo de pai daria um câncer ao filho? Eu 

sei que não fui perfeito, sei que nem sempre cuidei da 

minha saúde. Mas isso é justo? Por que Deus está 

fazendo isso comigo? 

Se você é pai ou mãe, sabe como é difícil quando 

um filho está doente. É assim que Deus se sente com 

relação a você agora. Seu Pai celestial não planejou 

que as células do seu corpo saíssem de controle. Ele 

criou o corpo com células saudáveis, células que cres-

cem, se dividem e se substituem de maneira ordena-

da. Ele é um Deus cheio de vida e ordem. 

 



 

Mas, de alguma maneira, as coisas deram errado. 

“As células cancerosas, no entanto, continuam a 

crescer e a se dividir, e podem se espalhar para outras 

partes do corpo. Essas células se acumulam e formam 

tumores que podem comprimir, invadir e destruir o 

tecido normal. Se as células se separam de um tumor 

desse tipo, elas podem percorrer a corrente sanguínea 

ou o sistema linfático indo para outras áreas do corpo. 

Lá, elas podem se instalar e formar colônias tumorais. 

Em sua nova localização, as células cancerosas conti-

nuam crescendo. A leucemia, um tipo de câncer, ge-

ralmente não forma um tumor. Em vez disso, essas 

células cancerígenas envolvem o sangue e os órgãos 

produtores de sangue” (After Diagnosis, p.3). 

Que diferença! Vida e ordem do lado de Deus, e, 

do nosso lado, desordem, caos e debilidade nos ame-

açando. 

A sua equipe médica, através de tratamentos como 

cirurgia, quimioterapia e radiação, trabalha para curar 

ou aliviar os sintomas do seu câncer. Deus também 

está em sua equipe. Ele quer restaurar a ordem no 

caos e trazer vida para você. O Pai nosso enviou Jesus 

Cristo. A Bíblia conta o que Jesus fez há 2.000 anos, 

mas ele não é apenas um outro ser humano. A Bíblia 

descreve-o como o Filho de Deus, a quem o Pai envi-

ou ao nosso mundo, um mundo de tantos problemas, 

um mundo de doenças e sofrimento, para vencer a 

morte e restaurar a vida que Deus sempre quis que 

tivéssemos. 



 

É claro que a vida aqui na Terra não é perfeita, e 

nunca será. Mas a vida que Deus quer para nós vai 

além do aqui e agora. Essa vida alcança a eternidade. 

Deus acaba com a lacuna entre a vida aqui e a vida 

com ele. Isso é o que Jesus tem em mente quando diz 

na Bíblia: “Mas eu vim para que tenham vida, a vida 

completa” (João 10.10). 

Você prometeu não se isolar, mas montar uma 

equipe na jornada para a vida. O nosso Pai, e seu Fi-

lho Jesus, querem estar em sua equipe também. Não 

os afaste. Escolha a vida! 

 

Medite:  

“Tu és o nosso Pai” (Isaías 63.16). 

“O presente gratuito de Deus é a vida eterna, que 

temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor” 

(Romanos 6.23). 

 

Ore:  

Deus, tu és nosso Pai compassivo. Ao lidarmos com 

o câncer, ensina-nos a nos apegarmos às tuas pro-

messas de vida através de Jesus. Compartilha conosco 

uma confiança inabalável na vida, e vida abundante. 

Desde que o teu Filho, Jesus, venceu a morte, o cân-

cer não pode ter a última palavra em nossas vidas. 

Amém. 



 

Que estás nos céus 

Os tratamentos podem fazer você se sentir impo-

tente. O falecido Jim Valvano, um grande treinador de 

basquete da North Carolina State University, falou 

sobre sua batalha contra o câncer: “Eu não posso fa-

zer nada! Eu não tomo nenhuma decisão! Eu não 

tenho controle! Estou totalmente à mercê da doença e 

do tratamento! Eu não sou um pai! Eu não sou um 

marido! Eu sou uma anomalia! Não posso fazer nada! 

Eu apenas me deito e eles enfiam agulhas no nódulo 

no meu peito e inserem veneno no meu corpo” 

(Sports Illustrated, 11 de janeiro de 1993, p. 16). 

O ciclista campeão Lance Armstrong descreveu a 

fraqueza que sentia por causa da quimioterapia desta 

forma: “Enquanto eu deitava nos lençóis, sem fazer 

nada, sentia-me como algo que tinha sido lavado em 

uma praia” (It's Not About the Bike, p. 139). 

Você está desamparado? Não! Não com a equipe 

que você está reunindo! A experiência e o apoio que 

vem da união das pessoas que lidam com o câncer 

serão de grande valia para você. O câncer é o inimigo 

que você enfrenta, mas os tratamentos dos quais você 

é tentado a ter medo não são seus inimigos, mas seus 

aliados na luta. E no lado espiritual do seu tratamento, 

quanto mais você aprende sobre Deus, maior será o 

seu arsenal de defesa. 

“Pai nosso que estás nos céus”.  Dizer que o Pai es-

tá “nos céus” não significa que Deus está limitado a 



 

algum lugar muito, muito distante e incapaz de ajudar 

você. Deus está em todos os lugares, e inclusive, ele 

está com você agora. Essa antiga frase "nos céus" sig-

nifica que você tem um Pai que não é limitado em 

suas habilidades ou que esteja restringido por espaço 

e por tempo como os pais terrenos estão. Embora seu 

Pai nos céus não possa ser visto, você pode experi-

mentar a grande capacidade que ele tem de ajudar 

você. Ele “pode fazer muito mais do que nós pedimos 

ou até pensamos!” (Efésios 3.20). 

Desamparado? De jeito nenhum! 

 

Medite:  

“Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e 

vocês me louvarão.” (Salmo 50.15) 

“Mas, para Deus, tudo é possível.” (Mateus 19.26) 

 

Ore:  

Obrigado, Pai, pelos médicos, enfermeiros, pesqui-

sadores, psicólogos, conselheiros, amigos e familiares, 

todos os que estão fazendo o seu melhor para me 

ajudar. Como é bom saber que a tua ajuda está dis-

ponível para mim. Ouve minhas orações, meu auxilia-

dor nos céus. Amém. 

 



 

Santificado seja o teu nome 

Depois de muita discussão, em 1988, luzes foram 

finalmente instaladas no estádio Wringley Field, em 

Chicago, nos Estados Unidos da América, para que lá 

se pudesse jogar beisebol à noite. Seções de holofotes 

foram montadas em um prédio perto do estádio. Di-

zem que quando essas luzes foram testadas, eram tão 

poderosas que brilhavam através das paredes de con-

creto.  

Você pode questionar se as luzes podem realmen-

te ser tão poderosas, mas é difícil questionar o poder 

das palavras. Você sabe disso porque já sofreu por 

causa de algo dito por alguém. Mas quando as pala-

vras de alguém lhe incentivaram e deram esperança, 

certamente foi algo muito mais agradável e útil para 

você. 

Algumas das palavras de Deus na Bíblia são difíceis, 

apontando uma luz forte sobre as coisas que fizemos 

de errado ou sobre as oportunidades não aproveita-

das para fazer o bem. No entanto, as partes mais con-

soladoras da Bíblia são os textos, e existem milhares 

deles, que fazem brilhar em nosso coração ferido a luz 

curativa do amor e do perdão de Deus. 

“Santificado seja o teu nome”. As palavras podem 

parecer antigas, mas o seu significado é simples: “Pai 

nosso, que tudo o que você nos conta sobre você 

mesmo na Bíblia (e é esse o significado do “nome” de 

Deus) seja superespecial na minha vida (e isto é o que 



 

“santo” indica: algo separado, algo dedicado, algo... 

superespecial)”. Ler e refletir de verdade sobre os tex-

tos da Bíblia é uma maneira de “santificar o nome de 

Deus”. É por isso que Jesus orou para que você e eu 

fôssemos santificados na verdade (veja João 17.17). A 

Palavra de Deus é a verdade. 

Você se lembra de quando prometeu deixar Deus 

ser parte de sua equipe na jornada para a vida? Uma 

maneira específica de fazer isso é aprender mais sobre 

o que Deus ensina na Bíblia. Você descobrirá que a 

Palavra é como uma luz poderosa que ilumina o seu 

coração com a luz do amor do nosso Pai. 

 

Medite:  

“Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração! 

Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há 

em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eter-

no.” (Salmo 139.23, 24) 

“Vocês fazem bem em prestar atenção nessa men-

sagem. Pois ela é como uma luz que brilha em lugar 

escuro” (2 Pedro 1:19) 

 

Ore:  

Pai nosso, eu preciso de ti na minha equipe para a 

vida. Faze brilhar a tua ajuda e esperança no meu 

coração através da Bíblia. Dá-me a humildade para 



 

pedir ajuda de pessoas que possam me mostrar as 

poderosas palavras da Bíblia que irão iluminar meu 

caminho. Dessa forma, o teu nome será santificado. 

Amém. 

 

Venha o teu reino 

O que significa “venha o teu reino”? É uma oração 

para Deus levá-lo agora para o céu, a fim de que você 

fuja da dor deste mundo? Não! 

“É difícil não pensar em morrer, mas é importante 

concentrar-se em viver. Lembre-se: um diagnóstico 

não é uma sentença de morte. Para alguns tipos da 

doença, 9 entre 10 pessoas diagnosticadas podem ser 

consideradas curadas. E, muitas das outras pessoas 

diagnosticadas viverão muito tempo antes de morrer 

com a doença. Assim, há nasceres do sol, bem como 

pores do sol, para serem apreciados” (Taking Time, 

NIH Pub. No. 92-2059, p. 11). 

Um reino é o lugar onde um rei governa. Esse rei-

no não é um destino para o futuro. Ele está onde o 

nosso Pai reina hoje. “Venha o teu reino” é você oran-

do pedindo para que o Pai nosso governe o seu cora-

ção e mente com seu perdão, amor e esperança. Isso 

começa agora, quando o Espírito de Deus leva você a 

um relacionamento mais íntimo com aquele que foi 

vitorioso sobre a morte. 



 

“E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que 

és o único Deus verdadeiro; e conheçam também 

Jesus Cristo, que enviaste ao mundo.” (João 17.3) 

Talvez você, ou seu ente querido, não tenha rece-

bido muita esperança terrena de vencer o tipo de 

câncer que atacou você de forma tão implacável. Mas 

note que se fala de esperança terrena. Nunca se es-

queça de que “para Deus, tudo é possível”, e todos 

conhecemos pessoas que derrotaram a previsão do 

médico. Ainda assim, a morte acabará por chegar a 

todos nós, até mesmo aos sobreviventes do câncer. 

Saber que você já é cidadão no Reino da vida sem 

fim, renova a coragem. Então, quando a morte vier, 

sua confiança contínua em Jesus, o vencedor sobre a 

morte, será seu ingresso para ir desta Terra para o 

céu. Quando você entrar naquele lado celestial do 

Reino de Deus, nosso Pai “enxugará dos olhos todas 

as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, 

nem choro, nem dor” (Apocalipse 21.4, veja também 

Apocalipse 7.13-17). 

“Ao refletir sobre ter vivido os últimos dezenove 

anos da minha vida com câncer de mama, não posso 

de modo algum dizer que esses anos foram uma tra-

gédia. No entanto, embora eu desejasse nunca ter 

passado por tudo isso, a realidade é que aconteceu. 

Eu tinha duas escolhas básicas: desistir ou continuar 

com minha vida! Como sempre preferi fazer minha 

jardinagem acima do chão e não abaixo dele, a esco-

lha óbvia era continuar com a vida. Tive a sorte de ter 

uma fé que me sustentou e a crença de que, enquan-



 

to eu tivesse vida, eu teria esperança” (Bernita Jacob-

son, The Messenger do Mid-America Cancer, setem-

bro de 1991). Esta é a conversa do Reino: a vida agora 

cheia de esperança celestial! 

 

Medite:  

“Você não está longe do Reino de Deus.” (Marcos 

12.34) 

“Meu pequeno rebanho, não tenha medo! Pois o 

Pai tem prazer em dar o Reino a vocês.” (Lucas 12.32) 

“Ainda que eu ande por um vale escuro como a 

morte (observe que se diz “ande por um vale” e não 

“estiver preso no vale”), não terei medo de nada. Pois 

tu, ó Senhor Deus, estás comigo.” (Salmo 23.4) 

 

Ore:  

Ó Deus, o teu Reino está presente onde tuas pala-

vras de perdão, amor e esperança estão presentes. 

Que o teu Espírito traga a tua paternal companhia ao 

meu coração, para fazer-me um cidadão do teu Reino 

agora e para sempre no céu. Eu peço isso por causa 

do que Jesus fez por minha vida. Amém. 

 

 



 

Seja feita a tua vontade assim 

na terra como no céu 

Uma das coisas boas sobre o câncer... Ops, será 

que posso escrever isso? “Sim”, diz a comunidade dos 

que convivem com o câncer, porque uma das coisas 

boas que se originam da sua experiência é uma nova 

perspectiva e novas prioridades. 

Os médicos achavam que Lance Armstrong, de 25 

anos, tinha cerca de 3% de chance de sobreviver 

quando foi diagnosticado em 1996. Ele não apenas 

conseguiu sobreviver, mas prosseguiu e ganhou sete 

vezes o Tour de France, uma prestigiada corrida de 

ciclismo. “A verdade é que, se você me pedisse para 

escolher entre vencer o Tour de France e o câncer, eu 

escolheria o câncer. Por mais estranho que isso soe, 

preferiria ter o título de sobrevivente de câncer do que 

o de vencedor do Tour, por causa do que o câncer fez 

por mim como ser humano, homem, marido, filho e 

pai” (It’s Not About the Bike, p. 265). 

“Seja feita a tua vontade” é uma oração pedindo 

que você mantenha em primeiro lugar aquilo que é 

mais importante. Mesmo em meio à sua luta contra o 

câncer, mantenha suas prioridades nas coisas certas. 

Suas prioridades serão as corretas quando estiverem 

alinhadas com o que Deus quer para você, com a 

vontade de Deus. “O Senhor já nos mostrou o que é 

bom, ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é 

que façamos o que é direito, que amemos uns aos 



 

outros com dedicação e que vivamos em humilde 

obediência ao nosso Deus.” (Miqueias 6.8). 

Por isso, convido você a examinar quais foram as 

suas prioridades até hoje. Esse autoexame pode ser 

difícil, mas os resultados prometem ser maravilhosos. 

“Um diagnóstico de câncer é um poderoso estímulo 

contra ficar procrastinando, evitando coisas agradá-

veis, gentis ou belas. É um lembrete de que, no fim 

das contas, muitas das coisas materiais não são assim 

tão urgentes. Ache um tempo para assistir ao pôr do 

sol com alguém que você ama” (National Cancer Insti-

tute, Take Time, pág. 9). 

Valorizar o aqui e o agora de uma nova forma. Isso 

é prometido a você quando o seu relacionamento 

com seu Pai celestial fica cada vez mais íntimo. Jesus 

diz: “O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês 

precisam de tudo isso” (Mateus 6.32). E ele vai provi-

denciar tudo.  

 

Medite: 

“Você está agitada e preocupada com muitas coi-

sas, mas apenas uma é necessária!” (Lucas 10.41-42) 

“Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, 

pois neles encontro a felicidade.” (Salmo 119.35). 

 

 



 

Ore:  

Pai nosso, eu tenho estado tão preocupado com 

tantas coisas. Isso é natural. Quanto a isso, não sou 

diferente de qualquer outra pessoa. Mas de repente, o 

câncer mostra o quanto minhas buscas por realização 

foram superficiais. Que a tua promessa de cuidar de 

mim seja a minha motivação para alinhar as minhas 

prioridades com tua vontade. Em nome de Jesus, eu 

oro. Amém. 

 

O pão nosso de cada 

dia nos dá hoje 

Os tratamentos podem tirar o apetite. Comer bem 

fornece as calorias que o corpo precisa. 

Essa parte da oração é sobre o apetite e sobre to-

das as outras coisas materiais que preocupam você.  

Preocupações com exames, tratamentos, finanças, 

cobertura de seguro, seu futuro, o futuro de sua famí-

lia, os seus negócios. Como os outros agirão na sua 

presença? Quem vai cuidar de mim? Posso ficar em 

casa? Assim, comer o seu pão diário é apenas a ponta 

do iceberg! A Oração do Senhor nos ensina a pedir e 

confiar que Deus providenciará o que precisamos para 

enfrentar cada dia. 



 

A insistente ideia de que as coisas materiais, como 

o corpo, a comida, as finanças, as posses e outras, são, 

de alguma forma, preocupações ímpias de quem não 

confia em Deus, é como uma praga que cai sobre nós. 

Isso simplesmente não é verdade. Deus é um espí-

rito. Isto é, é um ser sem corpo. Portanto, concluiu-se 

erroneamente que o reino material, físico, não é algo 

digno da preocupação de Deus.  Mas a Bíblia não nos 

diz isso. O nosso Pai, um espírito, enviou seu Filho ao 

mundo para encarnar-se, e Jesus foi feito homem, 

com corpo humano. Jesus é isto: Deus com um corpo. 

“Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda 

a natureza de Deus" (Colossenses 2.9). As preocupa-

ções que você tem com as suas necessidades materi-

ais como pão, finanças e coisas assim, são importantes 

para Deus. O Pai nosso que está nos céus não consi-

dera as suas preocupações materiais como insignifi-

cantes, assim como você não consideraria as preocu-

pações que o seu filho tem, como algo sem importân-

cia. 

É por isso que confiamos em Deus e oramos: “Pai 

nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E tudo o 

mais que tu sabes que precisamos para o sustento e 

necessidades do nosso corpo”. 

 

Medite:  

“Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: 

“Onde é que vamos arranjar comida?” ou “Onde é 



 

que vamos arranjar bebida?” ou “Onde é que vamos 

arranjar roupas?” Pois os pagãos é que estão sempre 

procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no 

céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, 

ponham em primeiro lugar na sua vida o Reino de 

Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas 

essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o 

dia de amanhã.” (Mateus 6.31-34) 

“Não se preocupem com nada, mas em todas as 

orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem 

sempre com o coração agradecido.” (Filipenses 4.6) 

 

Ore:  

Pai nosso, tu prometeste cuidar das nossas neces-

sidades, das minhas e das necessidades da minha 

família. Ajuda-me a não me preocupar, mas sim a 

confiar em ti. Quando eu começar a me preocupar 

demais, lembra-me de colocar as minhas preocupa-

ções em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 

 

Perdoa-nos as nossas dívidas 

“A dor insiste em ser notada. Deus nos sussurra em 

nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita 

nas nossas dores. É o seu megafone para despertar 



 

um mundo surdo.” (C.S. Lewis, The Problem of Pain, p. 

93) 

Deus conseguiu a sua atenção, não é verdade? O 

câncer promove a introspecção e a introspecção pode 

levar a reflexões que entristecem. Por exemplo, talvez 

você esteja atribuindo o seu câncer a alguns maus 

hábitos de saúde. “Quase 75% de todos os casos de 

câncer nos Estados Unidos estão relacionados ao con-

sumo de tabaco e álcool, e a hábitos alimentares” 

(After Diagnosis, p. 5). 

Você poderia começar a se perguntar sobre as coi-

sas que fez de errado. Mas, como o câncer está à 

espera de uma oportunidade, você pode ter tido os 

melhores hábitos de saúde e ainda assim ter sido di-

agnosticado com câncer. Quaisquer que tenham sido 

os seus hábitos de saúde, pare de ficar pensando so-

bre como você desenvolveu o câncer. 

Na verdade, agora que você está atento a Deus, 

ele fará mais do que ajudá-lo a parar de pensar sobre 

como você adquiriu câncer. Ele irá ajudá-lo a deixar 

para trás tudo e qualquer coisa que você já tenha feito 

de errado. A sua consciência, em seus momentos de 

solidão, pode estar ouvindo fortes acusações, trazen-

do mais culpa. “Se eu tivesse... “Por que eu fiz isso?” 

“Veja só todos os problemas que eu causei.” Mesmo 

que os gritos de culpa tenham um bom fundamento, 

Deus quer que você ouça algo diferente, algo melhor. 

 Ouça com muita atenção. Eis a Boa Notícia: tudo o 

que você fez de errado contra os outros e contra ele 



 

(a Bíblia chama esses erros de “pecados” ou “delitos”) 

foi perdoado. É isso mesmo: perdoado. Isso porque 

Jesus morreu na cruz. Jesus, o Filho de Deus que não 

tinha pecados, pagou a pena definitiva para garantir o 

seu perdão. Isso significa que o câncer que você tem 

não é uma punição por seus pecados.  

Ouça de novo. O câncer não é um castigo por cau-

sa dos seus pecados: “Pois Deus mandou o seu Filho 

para salvar o mundo e não para julgá-lo” (João 3.17). 

Há muitas pessoas que confiam em Jesus por causa 

do perdão que ele oferece, mas ainda se veem ator-

mentadas por sentimentos de culpa. Isso é natural. 

Nós carregamos muitas emoções que não mudam da 

noite para o dia. Mas aceite isto: tudo o que você fez 

de errado foi perdoado. Medite no dom do perdão de 

Deus que pode apagar qualquer culpa que você possa 

estar sentindo: “Agora já não existe nenhuma conde-

nação para as pessoas que estão unidas com Cristo 

Jesus” (Romanos 8.1). 

 

Medite:  

“Então eu te confessei o meu pecado e não escon-

di a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu 

perdoaste todos os meus pecados.” (Salmo 32.5) 

“Uma das lições mais difíceis, e que luto para 

aprender, é como receber com gratidão. Eu fui criada 

para acreditar que é “melhor dar do que receber”. 



 

Não percebi que, se ninguém recebesse, ninguém 

poderia dar. Eu tive de engolir o meu orgulho...” (Ber-

nita Jacobson). 

  

Ore:  

Pai nosso, penso nas coisas que fiz de errado. Ape-

sar das minhas melhores intenções, muitas vezes fa-

lhei. Eu não atendi aos teus altos padrões de conduta. 

Ao invés de me apegar às minhas próprias virtudes, 

faze-me engolir o meu orgulho e aceitar o teu per-

dão. Quando eu for tentado a pensar que tu estás 

usando o câncer para me punir, lembra-me de que a 

Bíblia diz que tu me perdoaste por causa de Jesus. 

Ajuda-me a crer mais e mais nisso. Pelo amor de Je-

sus. Amém. 

 

Assim como nós perdoamos 

aos nossos devedores 

O câncer não é apenas sobre você. É sobre todos 

nós. Lembra-se do "Pai nosso"? 

O Dr. Christopher Gates conta a história de uma 

mulher de 56 anos com câncer de mama. O marido 

dela havia sido infiel uma vez. Mas ele deixou o caso 

extraconjugal e, já por alguns anos, tinha sido comple-

tamente fiel à sua esposa. Mas ela não conseguia acei-



 

tar as declarações de amor dele. Ela o acusou de ain-

da a estar traindo, e contou a todos na cidade. As 

pessoas na cidade acreditaram nas mentiras dela, e 

pensaram que o marido era um canalha por trair sua 

esposa enquanto ela lutava contra o câncer de mama. 

O marido não sabia o que fazer. Quando ele dizia 

“Eu estou sendo fiel”, ela não aceitava. Ele não conse-

guia provar sua fidelidade e nem a convencer. Amigos 

e familiares começaram a difamá-lo. Tudo isso porque 

a pobre mulher se recusou a acreditar que seu marido 

realmente a amava e era fiel. O Dr. Gates escreve: “Ela 

estava cheia de raiva e sentiu-se indefesa. Ela sentia-se 

seriamente deformada por causa do seu tratamento. 

Ela sentia como se tudo não tivesse valido a pena, 

porque o tratamento não a curou. Ela se isolou de 

seus amigos, sentindo-se humilhada por sua condi-

ção” (Psychological Issues and Cancer, p. 22). 

O que ela não sabia é que o perdão faz toda a di-

ferença. Ela escolheu mergulhar na raiva, no ressenti-

mento e se punir em vez de receber cuidados e apoio 

do seu marido. Ao invés de saber que ela era amada, 

ela deixou-se afundar no desespero. Embora ela 

mesma tivesse experimentado o perdão, ela reteve o 

perdão que poderia ter concedido ao seu marido. O 

perdão recebido e o perdão compartilhado fazem 

toda a diferença. 

“Com que frequência precisamos perdoar? Sempre. 

Não traga as lembranças de feridas e erros passados 

para o seu hoje. Nada do passado é importante o 

suficiente para permitir que polua o seu presente. A 



 

família, os relacionamentos, a aceitação, a compreen-

são e a compaixão são muito mais importantes do 

que manter o passado à custa do bem-estar presente. 

Perdoe. Você mudará sua vida!” (Greg Anderson, 50 

Essential Things, p. 135) 

 

Medite:  

“Porque, se vocês perdoarem as pessoas que ofen-

derem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, tam-

bém perdoará vocês.” (Mateus 6.14) 

 

Ore:  

Pai nosso, tu enviaste Jesus para que eu pudesse 

ter a alegria do perdão. Esta não é a hora de nutrir 

rancores e ódios antigos. Ajuda-me a perdoar aqueles 

que me prejudicaram. Ajuda-me a estar em paz com 

todos. Por amor de Jesus. Amém. 

 

E não nos deixes cair em tentação 

“Eu me sinto cada vez mais deprimida e tento pen-

sar na melhor maneira de lutar contra isso” (Joyce 

Wadler, My Breast: One Woman's Cancer Story, p. 72). 

O câncer frequentemente leva à depressão, mas, 

como essa mulher, você pode escolher a atitude certa: 



 

você pode escolher lutar contra a depressão! Lute 

com fatos. “As pessoas com câncer nem sempre ficam 

desesperadamente deprimidas. Logo depois de sabe-

rem que têm câncer, elas podem passar por um tem-

po de dor ou luto. Isso pode parecer uma depressão, 

mas nem sempre é. Quando a angústia emocional ou 

a tristeza de alguém é duradoura ou dificulta o dia a 

dia, elas podem ter depressão clínica. Cerca de uma 

em cada quatro pessoas com câncer desenvolverá 

depressão clínica. Converse com seu médico se você 

tiver dúvidas sobre a depressão.” (After Diagnosis, 8) 

A Oração do Senhor nos ensina que nosso Pai não 

quer que entremos em aflição e em desespero. “Não 

nos deixes cair em tentação”. 

Os fatos nos dizem que é natural sofrer, mas se vo-

cê está preocupado com a depressão, fale com seu 

médico. E fale com o seu Pai do céu, também. Ele irá 

ajudá-lo a superar a tristeza de saber que a sua saúde 

não é o que costumava ser. E ele ajudará você, caso 

você se ache lutando contra a depressão de longo 

prazo. “Tu me seguras pela mão. Tu me guias com os 

teus conselhos” (Salmo 73.23-24). O Pai nosso ama 

você. Ele irá ajuda-lo quando você for tentado a se 

aproximar muito da aflição e do desespero. 

“Só eu conheço os planos que tenho para vocês: 

prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de 

esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando.” 

(Jeremias 29.11) 

 



 

Medite:  

“Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, 

o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preo-

cupado, tu me consolas e me alegras.” (Salmo 94.18-

19) 

“Quando alguém for tentado, não diga: ‘Esta tenta-

ção vem de Deus.’ Pois Deus não pode ser tentado 

pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém.” (Tiago 

1.13) 

“Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus 

Cristo! Por causa da sua grande misericórdia, ele nos 

deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo.” 

(1Pe 1.3) 

 

Ore:  

Pai nosso, enfrentar o câncer é um verdadeiro tes-

te. Não me deixes ceder à tentação da aflição e do 

desespero, de pensar em mim como uma vítima im-

potente. Usa esse tempo de meditação para fazer 

crescer em mim a esperança que me impulsiona para 

o futuro da vida que tu tens reservado para mim. 

Amém. 

Mas livra-nos do mal 

O câncer será vencido. É uma promessa. Ponto fi-

nal.  



 

Há evidências médicas sólidas para dizer isso. “Mais 

da metade de todas as pessoas diagnosticadas com 

câncer serão curadas pelos tratamentos de hoje” (Af-

ter Diagnosis, p. 7). Avanços estão sendo feitos em 

todas as frentes. Mais do que nunca há pessoas que 

sobrevivem ao câncer. 

Mas também há uma base espiritual para prever a 

vitória sobre o câncer. Caso pareça que o seu câncer 

não tenha cura, essa base espiritual é de importância 

imediata. E você não vai querer perder esta mensa-

gem tão importante: 

Porque Deus ressuscitou o seu Filho Jesus de entre 

os mortos, ele acompanhará você na própria morte, 

guiando você para uma vida maravilhosa, que nunca 

acabará, no céu. Assim como Jesus morreu uma vez e 

nunca morrerá novamente, sua confiança em Jesus 

levará você a andar “pelo vale da sombra da morte” 

para chegar a uma existência pessoal transformada na 

alegria do céu. 

Jesus diz: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 

em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê 

em mim nunca morrerá” (João 11.25, 26) 

Estamos falando de uma vitória muito maior do 

que a cura para o câncer. Sim, o câncer será derrota-

do porque está chegando o dia quando a própria 

morte morrerá. Jesus Cristo “tem de reinar até que 

Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O 

último inimigo que será destruído é a morte” (1 Corín-

tios 15.25-26). Essa vitória tem significado eterno. 



 

O câncer será derrotado. Com Deus em sua equipe 

de tratamento, você está em uma jornada para a vida! 

 

Medite:  

Jesus disse: “Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e 

o Último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas 

agora estou vivo para todo o sempre” (Apocalipse 

1.17-18). 

“E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de 

choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus 

acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as 

lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do 

mundo inteiro a vergonha que o seu povo está pas-

sando. O Senhor falou. Naquele dia, todos dirão: — 

Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança 

nele, e ele nos salvou. Ele é o Senhor, e nós confiamos 

nele. Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos so-

correu.” (Is 25.7-9) 

 

Ore: 

Pai nosso, tu nos garantiste a vitória final. Tu irás 

me libertar! Isso me dá mais e mais esperança. Espe-

rança que é certa porque se baseia na vitória de Jesus 

sobre a morte. Que tuas promessas de vida me en-

cham de confiança hoje e de esperança que anima 

para o amanhã. Nada me separará do teu amor! 

Amém. 



 

Pois teu é o reino, e o poder e a 

glória para sempre. Amém. 

Enquanto você e sua equipe médica, bem como a 

sua família e seus amigos, continuam a enfrentar o 

câncer, lembre-se de quão importante é a conexão 

espiritual em sua jornada em direção à vida. Lembre-

se de que o Pai nosso celestial é parte da sua equipe. 

Através de Jesus, ele promete a você a vitória. Por 

esse presente e por todos os outros que você experi-

menta na sua luta contra o câncer, concluímos dizen-

do: “Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre”. 

E dizemos isso com um forte “amém”, uma palavra 

hebraica que significa “assim seja”. E assim será! O 

câncer será vencido! A vida triunfará! É a promessa de 

Deus! Jesus “é o ‘sim’ de Deus porque é o ‘sim’ de 

todas as promessas de Deus. Por isso dizemos 

‘amém’, por meio de Jesus Cristo, para a glória de 

Deus” (2 Coríntios 1.20). 

Câncer? Não, não é uma tragédia. 
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