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CÂNCER -  UMA PERIFERIA PARA NOS ENCONTRARMOS
P. Jacob Namoudakam SAC Rector General 

Certo dia, visitando o hospital para crianças, em Roma, o Papa Francisco se 
comoveu ante a situação de bebês inocentes sofrendo de doenças terminais como 
o câncer. Desde tempos imemoriais, foi levantada esta questão: qual é a causa do 
sofrimento? Há diferentes interpretações e soluções para este problema. O Papa 
Francisco sentiu-se consolado com estas palavras:

“Não tenha medo de perguntar para Deus: Por que?

                        A única resposta que Ele nos dará será:  ‘Meu Filho também sofreu’.

               Esta é a  resposta. E a sua força está lá: o olhar amoroso do Pai.”

                        Fazer isto não é fácil, nem natural, hoje em dia, na sociedade atual que procura  grande 
conforto em detrimento da radicalidade.  Assim,  para ter a coragem de imitar a vida de 
Jesus com fortaleza, devemos voltar o nosso olhar para aqueles heróis desconhecidos da 
vida: para aqueles que sofrem do câncer.
 

Há pouco tempo falei com uma irmã religiosa que estava batalhando contra a doença. 
Com a graça de Deus ela enfrentou com sucesso uma cirurgia e, se Deus quiser, ficará 
curada depois da quimioterapia.
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Acima de tudo, é perdão e  reconciliação interior que podem levar à experiência da harmonia interior e da paz. O ódio pode 
muito bem ser considerado o câncer da alma. Se alguém não tiver êxito nestas tentativas, o resultado pode ser desespero e 
depressão. Esta é uma das etapas mais difíceis para o paciente.  Perder a vontade de lutar e de viver só levará à redução do 
sistema imunológico, seja físico, psicológico ou espiritual. Independentemente da doença física, a capacidade de lutar como 
soldado de Cristo é a mais vital.

A ironia é que ela era uma enfermeira muito ativa numa clínica particular, tendo 
trabalhado durante muitos anos com doentes terminais. Ela acompanhou famílias 
pelo mesmo caminho de bravura em que ela agora anda, um caminho no qual 
alguns são curados e vivem uma vida normal, enquanto outros  tiveram um destino 
diferente. Alguns morrem com grande paz;  outros - se lhes fosse dada uma 
segunda chance -  viveriam o curto período da vida terrena com uma série de 
prioridades diferentes.
 
Quando essas estonteantes palavras  que confirmam o câncer são ditas pelo 
médico, muitos pacientes ficam paralisadas e incrédulas. Outros podem até se 
perguntar se o diagnóstico estava correto, já que a mente humana tem seus 
mecanismos que fogem quando se tenta enfrentar emoções extremas. Mas a 
verdade é que a realidade não é fácil aceitá-la e a vida não será mais a mesma. 
Após esta reação inicial, às vezes o paciente pode começar a esperar contra a 
esperança. Alguns depositam confiança nos médicos e no tratamento médico 
especializado. Outros recorrem a orações, a peregrinações, esperando curas 
milagrosas.

Em 30 de novembro de 2018, o P. Eugeniusz Dutkiewicz SAC Hospice, o primeiro hospício na Polônia, organizou um dia especial em todos os asilos do país para os 
trabalhadores de saúde.
Muitos pacientes saem deste campo de batalha não só como vencedores,  mas também como seres humanos melhores. Diante da dura 
realidade, eles começam a aceitar a verdade. Enquanto eles sofrem,  podem muito bem provar  uma paz interior.  Este é o resultado de 
uma reconciliação consigo mesmo e com o Criador. Eles desejam a presença de seus familiares e gostam de sua companhia. As contas são 
claras de uma vez por todas:  nem dívidas nem passivos. Se uma tal reconciliação não ocorrer, a luta irá até o fim.
 
A finalidade deste artigo é mostrar a periferia existencial que existe dentro e ao redor de nós. A pessoa humana sempre tentou negar sua 
natureza mortal e continuou até hoje a criar símbolos de imortalidade. Este era o verdadeiro significado do pecado original  -   negação de 
nossa  condição de criaturas e querer tornar-se como Deus.  Criamos ilusões de grandeza, de imortalidade e de invulnerabilidade. 
Medicamentos, tecnologia, saúde física, dinheiro, posição social, etc., podem se tornar símbolos de imortalidade. No entanto, a verdade 
permanece: somos frágeis e mortais. Não há necessidade de negar isso. Estar reconciliado com a realidade deve ser visto como um sinal de 
genuína maturidade e de auntenticidade.
 

Esta é a periferia existencial da vida humana. Desde que uma pessoa entra nesta etapa de sua existência, ela descobrirá a genuína 
beleza e o valor da vida. Ao mesmo tempo, ela descobrirá também a pequenez e a fragilidade de sua existência. Paradoxalmente, é 
somente quando somos conduzidos a enfrentar uma situação muito difícil que nos tornamos autênticos.  Desta forma, é passando por 
uma doença trágica e testemunhando as vidas em péssimo estado ao nosso redor nos leitos do hospital que nos tornamos mais humanos 
e compassivos. Nós começaremos a entender o sofrimento humano. Tal experiência periférica ou nos derrotará ou nos moldará em seres 
humanos melhores. Curiosamente, essas experiências duras podem levar à descoberta de uma fé existencial no Todo Poderoso. 
 

Pallottines, India
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E´verdade que alguns podem terminar a batalha maldizendo o Criador.  Mas aqueles que tiveram pelo menos um leve toque do amor 
inabalável de Deus podem sair com uma fé realista e profunda em Deus. As imagens artificiais de Deus desmorronarão e a pessoa 
chegará com uma fé que é testada, como foi o caso de Jó, no Antigo Testemento.
 
Muitas vezes nos perguntamos: por que nos esquecemos das terríveis tragédias que a raça humana enfrentou ao longo da história? 
 Como as memórias das Guerras Mundiais são tão facilmente esquecidas que alguns líderes se atrevem a se ameaçar uns aos outros 
com armas nucleares? Precisamos do dinheiro de sangue ganho através da venda de armas mortíferas para países onde as pessoas 
estão lutando por uma pedaço de pão? Sim, continuaremos a criar ilusões de imortalidade e de invulnerabilidade como indivíduos e 
nações. Mas se quisermos nos tornar seres humanos mais autênticos  - e se nossa fé no Todo Poderoso se tornar realmente genuína -  
então só há um caminho: experimentar nossa pobreza e nos perder na segurança do infinito amor e misericórdia de Deus.

Embora não seja fácil chegar a tal confronto com a nossa pobreza existencial, “devemos ser encontrados como o menino Jesus na 
pobreza de uma manjedoura; fazendo brilhar a pobreza em nossas casas, quartos, refeitório e nas roupas, numa palavra, em tudo” (São 
Vicente Pallotti). Às vezes, isto pode acontecer até por forças que vão além de nosssas livres escolhas livres: doença, terremoto, tsunami, 
guerra!
 
Periferias não são um lugar para se temer, mas um lugar para nos encontrarmos; é lá, como insiste o Papa Francisco, que um descobre o 
verdadeiro valor e a beleza da vida.  Afinal de contas, a base do amor cristão é a imagem do nosso Senhor Crucificado. “A indescritível 
dor da Cruz penetra  a alma de Maria (cf. Lc 2,35), mas não a paralisa.  Muito pelo contrário. Como a Mãe do Senhor, um novo caminho 
de doação se abre diante dela” (Papa Francisco, Dia Mundial do Enfermo).
 
Amparados no poder de nossa Mãe, “eu vos suplico;  nunca, nunca desistir, nunca duvidar, nunca cansar e nunca desencorajar-nos” (St. 
João Paulo II). Ave, Maria!
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