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____ EXISTE ALGUMA COISA NESTE MUNDO QUE NÃO SEJA ORDENADO PELO TODO-PODEROSO? ____ 

VIVER E SOBREVIVER COM UM CÂNCER METASTÁTICO EM 

ESTÁGIO FINAL 

UMA LUTA PARA VENCER O QUÊ OU QUEM? 

 

 

Recebemos o testemunho de um homem a quem chamaremos de Jean e que nos diz o seguinte: 

A DESCOBERTA DA DOENÇA 
Meu câncer foi descoberto tardiamente, quando já estava em um estágio final avançado: um câncer 

de pulmão em estágio 4 já tendo causado metástase em vários alvos secundários, tais como os ossos 

da coluna e a omoplata. Na verdade, ele destruiu totalmente minha primeira coluna lombar e causou 

a ruptura da coluna vertebral, então, de repente, eu não conseguia mais me levantar nem ficar em 

pé, nem mesmo sentado, e foi aí que meu câncer foi descoberto. 

Mas eu louvo o Senhor porque eu deveria ter ficado deficiente, mas ele não permitiu. Fui operado 

com urgência e pinos foram parafusados sobre as vértebras de cada lado e daquela que estava 

destruída para restaurar a coluna. Foi uma operação bastante longa e arriscada porque as vértebras 

vizinhas também sofreram metástase. Mas hoje, um ano e meio depois, eu ando quase 

normalmente, é por isso dou graças ao Criador, que me fez graça. 

O TRATAMENTO 
Tendo perdido 16 quilos (23% do meu peso) após a cirurgia nas costas, a recuperação foi difícil e 

tornou-se complicada pelo tratamento contra o câncer que recebi no inicio. Uma quimioterapia oral 

por medicamento a tomar em casa,  parece fácil, mas os efeitos colaterais são numerosos e difíceis 

de suportar. Após 9 meses, este primeiro tratamento (Giotrif) foi interrompido porque eu não 

suportava mais e porque não era mais eficaz, e algumas metástases continuaram a aumentar. Eu 

comecei um segundo tratamento (Tagrisso) do qual estou atualmente no 6º mês. Os efeitos 

colaterais são sempre difíceis, ele causa problemas cardíacos, respiratórios, cansaço muito forte, mas 

eu estou vivo como dizem os médicos. 

EU NÃO ESTOU DOENTE 
Isso vai te surpreender, mas sim é isso que eu digo: eu não estou doente. Meu corpo sim está 

doente, mas minha alma não está doente. O Senhor falou muito comigo e com minha esposa 

durante esse período, nós compreendemos que o mais importante é salvar a nossa alma e não o 

nosso corpo. O Senhor Criador não tem ele autoridade sobre tudo o que acontece neste 

mundo? Ora, quando Ele permite ou ordena doenças em nossa vida, é para nos fazer pensar e nos 

atrair até ele, porque é Ele quem tem a solução. 
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Vivemos em um mundo que nos ensina a viver sem nos preocupar com o Criador ou bem buscar 

benefícios dele, para os religiosos, mas Ele é um pai e espera que voltemos para Ele, é por isso que 

ele nos envia dificuldades, sofrimentos, é o seu chamado, e Ele observa nossa resposta ao seu 

chamado. Ou aceitamos seu chamado e Ele poderá então tomar o controle da nossa vida, ou 

rejeitamos seu chamado e nossa vida continuará com altos e baixos e sem esperança real. 

E AGORA? 
Qual é a minha esperança? Eu sei que o Senhor pode me curar em um instante, se Ele quiser, mas 

essa não é minha esperança. Eu não espero ser curado e ter uma vida "normal", a fim de aproveitar a 

vida, porque essa é a esperança das pessoas deste mundo, que esperam desfrutar e aproveitar antes 

de morrer. Na verdade, elas não têm esperança, pois elas esperam apenas viver antes de morrer, 

aproveitar antes de deixar esta terra. Mas eu faço esta pergunta: deixar essa terra para ir 

onde? « Não sabemos » responde a maioria das pessoas. 

Pois bem, eis o que aprendemos com esta doença: o mais importante é reconciliar-se com o Criador 

a fim de ESPERAR SEU CÉU, a sua eternidade, com Ele, no seu Reino, que é bem real, esta é uma 

verdadeira esperança. 

Busque isso e você deixará de sobreviver neste mundo, você descobrirá o que o Criador tem 

reservado para você, uma vida rica e não as riquezas temporárias deste mundo, uma vida de 

plenitude e não pequenos prazeres passageiros como os que nos oferecem neste mundo, uma vida 

abençoada, quer dizer, sob o olhar amável de um Pai, o melhor dos pais, o seu Criador. 

SOFRIMENTO 
Também descobrimos que o Criador sofre, muito além do que a gente poderia imaginar, e quando 

Ele nos faz atravessar por sofrimentos e doenças, Ele nos faz suportar um pouco do seu sofrimento, 

que é uma GRAÇA (difícil de entender, mas graça mesmo assim). Ele sofre como um pai que sofre por 

causa da rejeição de seus filhos - as pessoas deste mundo - que preferem viver sem se preocupar 

com Ele. Claro que Ele vai os castigar e Ele vai julgá-los, mas isso é um grande sofrimento para um 

pai. Então busque-o e procure a submeter-se a Ele, e Ele vai te revelar isso, se você se tornar seu 

filho, seu íntimo. Ora, esta é a melhor esperança, tornar-se um filho ou filha do Todo-Poderoso, que 

poderemos esperar de mais grandioso? 

COMO É A VIDA DE TODOS OS DIAS, VOCÊ DIRIA? 
O Senhor é fiel e nos dá cada dia a força necessária para fazer o que Ele nos dá a fazer, e a viver o 

que Ele quer que vivamos para Ele. Os exames as consultas os tratamentos, a vida de todos os dias é 

uma luta mas ela é necesariamente bem sucedida se vivemos para Ele, para cumprir a sua vontade, e 

é por isso que Ele nos dá sempre a força necessária para superar a sua provação. É isso que ele nos 

fez constatar. 

  

 



VIVER E SOBREVIVER COM UM CÂNCER METASTÁTICO EM ESTÁGIO FINAL 

4  www.1parolepourmonpeuple.net 

Uma última palavra, a gente escuta as pessoas dizerem: « enquanto há vida, há esperança », mas o 

que temos a esperar neste mundo, uma vida de 70 anos 80 anos? Enquanto que as Escrituras nos 

dizem que toda alma foi criada para a eternidade? Não se engane de esperança, ESPERE O CÉU, e 

você não se decepcionará. Porque não, não é por estar na TV e se tornar famoso ou rico ou que 

alguém tenha sucesso na vida, mas é ao receber o cumprimento daquilo para o qual nós fomos 

criados, e somente o Criador, aquele que nos criou, que nos amou e que nos manifestou à vida, pode 

fazer isso. 

  

Jeremias 5:30 Aconteceu na terra uma coisa espantosa e horrível: 31 os profetas 

profetizam  mentira, e os sacerdotes dominam  por suas mãos, e meu povo tem prazer 

nisto. Que fareis quando ela chegará  ao seu fim? [entenda: quando sua vida chegará a 

seu fim]. 

João 1:1 No princípio era o Logos [entenda: a CAUSA CRIADA], e o Logos tornou-se para 

Elohim [Deus], e Elohim era o Logos. 3 TODAS AS COISAS FORAM FEITAS POR ELE e sem 

ele nada do que foi feito se fez. 4 Nele estava a vida e a vida era a luz dos humanos. 9 

A luz era a verdadeira que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. 11 Ele veio 

para o que era seu, e os seus não o receberam. 12 Mas a TODOS OS QUE O 

RECEBERAM, aos que crêem em seu Nome, deu-lhes poder para se tornarem FILHOS 

DE ELOHIM, 13 os quais  foram gerados não pelo sangue, nem pela vontade da carne, 

nem pela vontade do homem, mas de Elohim. 

  

Nosso mundo vive atualmente suas últimas horas de sua era atual no tempo das nações, e ele foi 

atingido por um câncer que é ignorado e que está em sua fase terminal: a apostasia, a falta de 

conhecimento do seu Criador Salvador Conceptor Redentor. É tempo de voltar para Ele a fim de ser 

arrancado desta morte antes que seja tarde demais. Clame a mim, diz o Senhor. 
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