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Bom dia, meus queridos 
amigos! Uma ótima segunda-feira 
para você e todos os seus. Você já 
ouviu falar de “doença 
psicossomática”? O termo é utilizado 
para designar aquelas moléstias, 
física ou não, germinadas na mente 
de uma pessoa. Mas há quem duvide 
e questione: Como conceber que algo 
psicológico possa influir fisicamente? 
Eu não duvidaria, e muitas são as 
patologias, hoje, tidas como 
decorrentes da psique: 
gastrointestinal (úlcera, gastrite, 
retocolite); respiratória (asma, 
bronquite); cardiovascular 
(hipertensão, taquicardia, angina); 
dermatológica (vitiligo, psoríase, 
dermatite, herpes, urticária, 
eczema); endócrino e metabólica 
(diabetes); nervosa (enxaqueca, 
vertigens); das articulações (artrite, 
artrose, tendinite, reumatismos). 

 
Será que podemos 

encontrar, na Bíblia, sobre as doenças 
psicossomáticas? Antes de adentrar 

no que as Santas Palavras falam, você já refletiu que a nossa sustentação, 
armadura e andaime são funções do esqueleto? Temos órgãos vitais 
cuidadosamente protegidos por ossos, tais como o cérebro, pulmão e coração. 
Então, com esses esclarecimentos, observemos a associação que os autores 
bíblicos fazem entre a psique e os ossos: “O sentimento sadio é vida para o 
corpo, mas a inveja é podridão para os ossos” (Provérbios 14:3); “O coração 
alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos” 
(Provérbios 17:22); e “A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia 
fortalece os ossos” (Provérbios 15:30). Veja como algo bom ou ruim tem uma 
repercussão direta na “nossa sustentação”. 

 
Havia um entendimento antigo de que o centro das emoções 

estava no intestino. Como? Sim, isso mesmo. Não é sem razão. Se você recebe 
uma notícia, repentina, com sérias consequências para sua vida, é possível que 
você tenha um desconforto intestinal. Um pouco mais adiante houve uma 
transferência dessas emoções para o coração, também pela mesma razão. 
Quem não já sentiu um aperto no coração após tomar conhecimento de algo 
que lhe atinge profundamente, ou que lhe preocupa bastante? 
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Quem se recorda de um quadro bem conhecido de Napoleão 
Bonaparte? Nele você observa o grande general francês com as mãos sobre o 
abdome. Dizem os estudiosos que na precedência de cada grande luta a ser por 
ele comandada, ele sentia fortes dores no abdômen, que atribuem como 
resultante de uma úlcera estomacal. 

 
“O diferencial mais importante para se considerar uma doença 
como psicossomática é entender que a causa principal desta 
descompensação física que aparece no corpo, está dentro do 
emocional da pessoa, ligada, portanto à sua mente, aos seus 
sentimentos, à sua afetividade” 
(http://www.microfisioterapiaabc.com.br/). 
 
Pois bem, já falei demais. Sobre o tema, encontrei um escrito, de 

autoria desconhecida, que merece nossa atenção. Vou compartilhá-lo 
parcialmente, mas amanhã (terça-feira, 24.05), se Deus assim permitir, 
continuo nele. 

 

VOCÊ QUER ADOECER? 
 
1. Se quiser adoecer – “Não fale seus sentimentos”: Emoções e 

sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em 

doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. 

Com o tempo a repressão de sentimentos degenera até em 

coisa pior. Então vamos desabafar, confidenciar, partilhar 

nossos medos e angústias. O diálogo, a fala, a palavra é um 

poderoso remédio e excelente terapia. 

 
2. Se quiser adoecer – “Não tome decisão”: A pessoa indecisa 

permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão 

acumula problemas, preocupações, agressões. A história 

humana é feita de decisões. Para decidir, é preciso saber ouvir, 

renunciar, perder vantagem e valores para ganhar outros. As 

pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e 

problemas dermatológicos. 

 

3. Se quiser adoecer – “Não busque as soluções”: As pessoas 

pessimistas não enxergam soluções e aumentam os problemas. 

Preferem a lamentação, a murmuração, o queixar-se diário. 

Melhor é acender um fósforo que lamentar sempre na 

escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce 

existe. Somos o que pensamos. Não buscar soluções, 

certamente, resultará em doença. 
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4. Se alguém quiser adoecer – “Viva de aparências”: Quem 

esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a 

impressão que está bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, 

etc., está acumulando toneladas de peso sobre seus ombros. É 

uma estátua de bronze, mas com pés de barro. Nada pior para 

a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas com 

muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital, 

a dor. 

 

Amanhã continuamos a refletir. 
 


