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Vida real

O poder da fé
Será que a crença na força divina pode  
realmente curar uma pessoa?

Caso de 
superação
• É muito comum pacientes 
diagnosticados com doenças 
raras ou de difícil cura sintam-
se desmotivados com relação à 
expectativa e à qualidade de vida. 
Contudo, em casos assim, a fé pode 
se transformar em uma importante 
arma na busca pela cura.
• “Um grande exemplo é o ator 
Reynaldo Giannechini, que tinha 
um câncer muito raro, mas que 
em nenhum momento desistiu da 
sua fé. Ter fé é isso. É acreditar 
que temos uma força tão grande 
que nada nem ninguém pode nos 
abalar”, salienta Myriam.

A fé move montanhas
• Já está comprovado que tanto 

a religiosidade quanto a espiritua-

lidade contribuem na superação de 

pessoas que estejam passando por 

traumas psicológicos e físicos. Isso 

porque quem tem fé não encara 

da mesma forma as adversidades 

em comparação a alguém que não 

tenha essa crença. 

• “Uma coisa é um indivíduo se 

perceber em um caos e com au-

sência de significado para aquela 

situação. Já quem conta com a 

espiritualidade consegue proces-

sar aquela experiência negativa 

com um sentido maior para a 

vida”, afirma Peres. 

Como funciona?
• Se o pensamento é orientado 

para a saúde e a confiança no 

restabelecimento do organismo, 

haverá um impacto na fisiologia do 

corpo, favorecendo a melhora dele. 

• “Vários pacientes que atendi mos-

traram uma evolução significativa, 

influenciada pela sólida confiança 

no melhor”, exemplifica Peres. 

• O efeito real de recuperação 

• Mesmo quando as preces são feitas por 
outras pessoas, há um efeito positivo no 
indivíduo doente. No caso de Pedro Leonardo, 
milhares de brasileiros, entre familiares, 
amigos e fãs, iniciaram uma corrente de 
oração para a recuperação do cantor. 
• De acordo com Peres, esse fenômeno 
pode afetar positivamente a evolução da 
saúde de um paciente. “Embora não exista 
uma explicação de como isso acontece, 
diversos estudos mostram que a oração de 
familiares e conhecidos do enfermo pode 
influenciar na melhora dele”, completa o 
especialista.

M ilagre existe!”. Essa foi a frase dita por Leonardo após visitar o seu filho Pedro 

Leonardo, um dia depois do jovem ter acordado do coma em que estava há um 

mês. A melhora impressionante do cantor despertou o questionamento: será que 

a fé consegue recuperar fisicamente pessoas debilitadas? E a resposta é sim! “Ela tem um 
impacto significativo na superação de enfermidades”, destaca Julio Peres, psicólogo clínico.

se dá porque a oração provoca 

mudanças físicas no organismo, 

isto é, a fé estimula atividades em 

regiões do cérebro associadas ao 

bem-estar corporal. 

Pacientes em coma
• Mesmo pacientes que estejam 

em estado de coma podem benefi-

ciar-se do poder da fé. Isso porque 

vários estudos já comprovaram 

que grande parte dessas pessoas 

preserva um nível de consciên-

cia. “Portanto, o que a família e os 

médicos falam pode influenciar na 

confiança do próprio paciente em 

sua recuperação”, destaca Peres. 

• Contudo, se a crença na melho-

ra pode auxiliar na superação de 

uma doença, o contrário também 

é verdadeiro. “Essencialmente, os 

pensamentos e emoções podem 

nos adoecer, podem nos fazer 

mal”, afirma a psicoterapeuta 

Myriam Durante.

• Segundo Peres, quando o 

médico desencoraja a família e 

até mesmo o paciente, ele retira 

a crença dele em se recuperar, 

abalando a sua confiança e, por 

consequência, a sua fé na supe-

ração da adversidade. 

Apoio familiar

Consultoria: Julio peres, psicólogo clínico e doutor em neurociência.  
Site: www.julioperes.com.br. Myriam durante, psicoterapeuta. 
Site: www.myriamdurante.com.br
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