
Nestes dias, essa é uma pergunta 
comum e frequente, pois com um vírus 
solto desejamos saber como anda a saúde 
das pessoas. Mas, será que quando 
fazemos essa pergunta ela deveria 
referir-se somente ao campo físico?

Nós, seres humanos, somos 
complexos. E não limitados somente a 
parte física, somos mais que uma máquina 
bem ajustada (ou não tão bem ajustada).

Há várias propostas de categorizar o 
ser humano, mas simpatizo muito com a 
visão que temos uma parte material e uma 
parte imaterial. Parece bem simplista mas 
creio que ajuda a entender a diferença 
entre o que é palpável, como por exemplo:

 “Quando fraturo meu braço” é preciso 
de tala de gesso ou medicamentos para 
alívio da dor. Mas, dependendo do grau da 
fratura, esse comprometimento físico 
poderá afetar a minha parte não física 
como: meu humor, minha confiança, surge 
medo e assim vai. 

O inverso também é uma realidade, 
quando nossa alma está abatida, interfere 
em nosso físico. Isso leva o nome de 
doenças psicossomáticas. Davi no Salmo32 
relata o que passou quando escondeu 
pecados, Sl 32.3 Enquanto escondi os meus 
pecados, o meu corpo definhava de tanto 
gemer.

O Teólogo, Millard J.Erickson diz: “Uma 
vez que somos seres unitários, nossa 
condição espiritual não pode ser tratada 
independentemente de nossa condição 
física e psicológica e vice-versa.”

Se formos explicar todas as áreas cada 
vez que alguém perguntar como vai nossa 
saúde, ninguém ficaria para ouvir a 
resposta, pois seria muito complexa.

Muitas são as doenças físicas. Para 
isso, procure um profissional da saúde 
para o diagnostico e tratamento da 
enfermidade.

Muitas também são as enfermidades 
que podem acometer a nossa parte 
imaterial como: medo, ansiedade, culpa, 
inveja, orgulho, etc. Precisamos procurar 
em primeiro lugar recursos nas Escrituras, 
pois ela é capaz de fornecer alívio a cada 
um de nós.

Hb4.12 pois a palavra de Deus é viva e 
eficaz, e mais afiada que qualquer espada 
de dois gumes; ela penetra até o ponto de 
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e 
julgar os pensamentos e intensões do 
coração.

Se não formos capazes de por nós 
mesmos descobrir as riquezas e o 
tratamento que as Escrituras fornecem, 
que possamos nos apoiar em pessoas 
cristãs que conheçam bem as Escrituras.
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