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“A curiosidade pelas doenças pode formar um sábio, 
mas apenas o amor pelos doentes pode formar um médico.”

(Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis – ServCor)

“Verdade é Jesus.” (Jo 14,6)
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Parte I

Frases e pensamentos
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A receita da boa saúde

Ingredientes e exercícios físicos

Amar
Para rejuvenescer o coração.

Caminhar
Para fortalecer o coração.

Saltar
Para alcançar longas distâncias.

Agachar se
Para fortalecer as pernas.

Para alcançar longas distâncias.Para alcançar longas distâncias.
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Exercitar as mãos
Para usar quando for preciso.

Ser caridoso
Para fortalecer o espírito.

Correr
Para aumentar os anos de vida.

Alimentar se
Para garantir energia.

Evitar o cigarro
Para eliminar os radicais livres.
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Ser solidário
Para que o outro ganhe forças.

Ter disposição
Para ter mais ânimo no trabalho.

Ser paciente
Pois tudo tem sua hora!

Escrever
Para exercitar os punhos e a memória.

Sorrir sempre
Para que não haja sofrimento.
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Dançar
Para melhorar o equilíbrio.

Ter coragem
Para superar as dificuldades.

ter serenidade
Para vencer o estresse.

Flexionar os braços 
Para ganhar mais forças.

Alongar se
Para amenizar as dores.
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Ser alegre
Para evitar as rugas.

Meditar
Para voar o mais alto que puder...

Comer alimentos saudáveis
Para evitar doenças.

Respeitar as diferenças
Para, enfim, fortalecer a alma...

Saiba que, todas as vezes que derramar uma gota de suor por alguém,

o organismo sentirá os benefícios dessa ação liberando endorfinas, que darão 

sensação de bem-estar, o que só se consegue com muita atividade física!
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Almas
Prepare a sua alma para as provações e para as vitórias.  
Mas lembre-se de que as grandes conquistas  
advêm das maiores adversidades.

“Quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio,  
maior será a ignorância daquilo de que se tem medo” (Bíblia Sagrada).

Se tiver que enfrentar um problema de saúde,  
não o torne nem muito pequeno nem muito grande.  
Assim, saberá que não será fácil,  
mas que também não será impossível superá-lo.

14
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De alma e coração

Alma triste, coração contraído.

Alma alegre, coração bem oxigenado.

Alma desanimada, coração bloqueado.

Alma transparente, coração de artérias limpas.

Alma gulosa, coração com artérias entupidas.

Alma confiante, coração compassado.

Alma risonha, coração grande.

Alma desconfiada, coração com extrassístoles.

Alma estressada, coração com taquicardia.

Alma nervosa, coração com arritmia.

Alma sábia, coração em ritmo regular.

Alma pacata, coração tranquilo.

Alma chorosa, coração sentindo pontadas.

Alma queixosa, coração com sopro.

Alma sadia, Deus no coração!

15
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Esperança...
É o sentimento sublime que permite ao ser humano experimentar em vida provas da exis-

tência de Deus. 

Mas o ser humano, por não se preparar para essas experiências, deixa esse nobre senti-
mento sucumbir diante do primeiro problema.

Feche os olhos e reze com fé e perseverança para que receba a graça de que necessita, 
mesmo que tudo pareça perdido.

Tenha esperança sempre!

A chama da esperança não pode apagar-se na primeira 
brisa que passar.

Aprenda que, mesmo após um forte vento, a brasa re-
manescente poderá novamente reacender.

Assim deve ser a nossa fé diante da vida: se for como 
uma brasa, não importa o vendaval, pois, após a sua passa-
gem, a chama renascerá...
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O impossível acontece...
Como vencer uma doença? 

Qual a fórmula da saúde? 

O que fazer para vencer a ansiedade? 

Como acreditar que uma cirurgia dará certo?

Se você tem fé, faça o seguinte: 

1. feche a porta para obter o silêncio; 

2. de olhos fechados, imagine o seu problema; 

3. coloque a sua angústia nas mãos de Deus; 

4. mentalize o desafio e diga: Eu venci!; 

5. pense como vai agir de agora em diante, passado o temor; 

6. lembre-se das pessoas que precisam superar o mesmo obstáculo; 

7.  reúna forças para dizer palavras de conforto para as pessoas que irão enfrentar o que 
você já venceu; 

8. não fique ansioso com o que vai ser dito, apenas diga; 

9.  essa experiência, mentalizada várias vezes ao dia, pode contribuir para a superação de 
qualquer dificuldade.

Para Deus nada é impossível...

2. de olhos fechados, imagine o seu problema; 

3. coloque a sua angústia nas mãos de Deus; 
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Confiança é...
... acreditar no que não se pode ver.

... superar os próprios limites.

...  entender que o impossível 
realmente não existe.

...  enfrentar os problemas, 
por maiores que sejam.

... ter fé, quando o corpo está enfermo.

18
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...  aceitar que não existe coincidência, 
e sim providência.

...  seguir em frente, sem olhar 
para trás.

... ter autoestima.

... arriscar-se um pouco mais.

... rezar e crer, pois nem sempre o que não se vê, 
não se toca e não se escuta significa inexistência.

19
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Saúde
Onde podemos encontrá-la? 

Qual será o seu local secreto? 

Como tocá-la? 

Qual a sua medida? 

Qual será a sua plenitude? 

O ser humano sempre perseguiu a fórmula secreta da saúde. 

Muitos utilizam vitaminas em excesso, garrafadas milagrosas, exercício físico ao extremo. 

Porém, tudo que é feito em excesso não é saudável.

A saúde está ao alcance de todos, mas ela é discreta, nunca grita, não quer chamar a aten-
ção, não vive de aparências, dispensa elogios, abomina a grosseria, é extremamente paciente, 
muito disponível, sabe ser humilde, nunca deseja o mal a alguém, sabe abraçar. O amor é o 
seu lema e a caridade, o seu guia. Nada pede em seu favor, sempre espera. O bom humor é a 
sua grande qualidade, desconhece o ódio, não entende o que é a mágoa, sabe ter bom senso. 
A depressão é seu maior inimigo. Sabe tomar um bom vinho. Sabe evitar os excessos alimen-
tares; entende que precisa controlar o peso. O diálogo sempre esteve a seu lado; a sabedoria 
é a sua irmã. Sabe que o amor aumenta os anos de vida; ensina que os planos estão ligados à 
longevidade.

Agora que sabe onde encontrar a sua essência, não perca tempo...

20
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Como enxergo a minha doença
A palavra “doença” pode ser empregada de várias formas. Mas no fim significa um dese-

quilíbrio orgânico, psíquico e espiritual, entrelaçados ou separadamente.

Quando se está doente, a primeira coisa a fazer é enxergar o tamanho exato do problema, 
nem a mais nem a menos (nunca se deve subestimar o inimigo).

O segundo passo é entender a etiologia, ou seja, se a enfermidade tem como causa algo 
ligado apenas ao lado orgânico ou se, na verdade, você cultivou por um longo tempo essa se-
mente que agora germinou.

Existe uma dura verdade: há mais doentes em relação ao número de doenças. A maior 
parte das enfermidades é causada pela própria pessoa (imediatismo, ansiedade, estresse), e a 
cura está dentro de cada um.cura está dentro de cada um.
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