
Um olhar sobre a dor e o sofrer 

Quando falamos sobre sofrer, na maior parte das vezes referimo-nos à própria dor que sentimos em nós. Há 
outros olhares que podemos ter para momentos de dor, seja a nossa própria, seja de outra pessoa muito 
próxima no nosso convívio. 

Li um depoimento de uma amiga sobre sua experiência com a doença de sua mãe ao descobrirem estar ela com 
câncer. A notícia, por certo, abalou toda a família. 

O que essa experiência poderia nos trazer de ensinamento e reflexão sobre o tema que queremos oferecer – 
Bem e mal sofrer? 

Ela nos contava que sua vida, nos últimos dias, passara primeiro pelo afastamento das redes sociais. Sua 
proposta era de tentar escutar os sinais do cenário que se apresentara em sua vida. Como ela mesma se 
expressou – assustador. 

A notícia da doença de sua mãe “anoiteceu” seus dias e de sua família. Levou a que todos tomassem como foco 
sua mãe que também era filha, irmã, prima, tia, avó, cunhada e amiga de um sem número de pessoas. 

Depois de alguns dias sem conseguir dormir, vir a chorar por algumas vezes e se sentir sem rumo, “veio a 
consciência lúcida de que a doença não é uma maldição que vitima uma pessoa maravilhosa. A doença é uma 
placa de trânsito que indica o próximo percurso a seguir.” 

O diagnóstico assustador cumpriu esse papel, convidou a percorrer com a mãe esse caminho e aprender com 
ela um pouco mais sobre si mesma. 

Ouviu muitas histórias sobre a infância da mãe. Percebeu que seu próprio sucesso veio dela. No útero materno 
aprendeu a venSer (foi assim mesmo que se expressou). Tudo o que ouviu levou-a a ver a extensão da gratidão 
pela descoberta de tantas experiências e vivências – sua herança. 

Uma frase dessa amiga, que creio ser importante repassar nesse momento é – “A doença como caminho é uma 
luz que nos mostra a flor da cura. Um passo à frente que nos transcende e nos transforma ao ponto de restar 
apenas a essência de quem somos.” 

Para sua mãe chegou a hora de se amar, de se cuidar. Não é simples... é um exercício. 

Todos da família iniciaram com sua mãe esse percurso de amor, autoconhecimento e autocura. Celebram que 
chamou a todos a transcender a dor. 

Uma frase lhe veio lembrando-se da letra de uma música – Alegria sem esconder a dor. 

Esse é o ensinamento que quis trazer... não obstante a dor, mantermos a alegria do aprender a viver, e melhor, 
mais enriquecedor para a própria existência. Grandes descobertas sobre si mesmo, resgates importantes que 
podem nos levar a um novo horizonte de perspectivas sobre a vida, sobre o amor, sobre o amar e, 
principalmente, sobre o acreditar. 

 


