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  SAÚDE: conceito bíblico e cultural 

 

Toda humanidade procura a seu “bem estar” – parece ser um valor universal, 

mesmo que os parámetros do tal “bem estar” são definidos de formas diferentes em 

culturas diferentes. Este termo “bem estar” é sinónimo com o conceito “saúde”.  

Quando se fala de “saúde” no contexto científico está entendido que é um termo que 

descreve o bem estar de um indivíduo, família ou comunidade de forma relativa 

(Fountain 1989, 5). Existe uma escala porque é um conjunto de factores físicos, psico-

emocionais, espirituais, sociais, e económicos e não simplesmente a ausencia de 

doença ou de uma deficiencia física.  Não é correcto de classificar uma pessoa cega 

automaticamente na categoria de “não saudável”, mesmo que tem uma deficiencia 

física.  Muitas vezes as pessoas com uma deficiencia física qualquer são mais 

saudaveis do que as pessoas sem nenhuma deficiencia física.  Assim a definição do 

termo “saúde” é relativa e complexa, encorporando todos os aspectos da vida humana. 

O Dr. Fountain faz a conclusão seguinte, “A saúde não pode ser definido. Não é um 

objecto para analizar simplesmente. Pensar que é objecto é de pensar secularmente 

acerca de saúde. A sau4de é vida, uma dádiva que recebemos, uma herança para 

desenvolver, e uma jornada  a seguir…” (Fountain 1989, 52). 

 Biblicamente falando o conceito de “saúde” tambem está apresentado como 

um conjunto de factores que compoem o “bem estar” ou “shalom” em Hebraico e em 

Grego pelo verbo “hugiainō”, usado na Septuaginta quarente uma vezes a indicar o 

“bem estar humano” (Kittel 1985, 1202). 

Se queremos entender a perspectiva bíblica é necessario começar com Genesis 1-3 

onde se encontra a história de criação e   o começo de tudo.  Dentro destes capítulos o 

autor não está preocupado em nos dar explicações científicas, mas o foco está nos 
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relacionamentos e nos “porque” das coisas.  Em Genesis 1:26,27 se lê que a criação 

do homem  e a mulher era um acto específico e especial de Deus, diferente do resto do 

universo.  Genesis 1 demostra que todo resto da criação apareceu depois de Deus falar 

“haja…” mas na criação da humanidade houve conversa dentro da Trindade e depois 

em Genesis 2:7 o autor utiliza o verbo “formar”, um verbo usado em referencia a 

escultura ou moldagem.  O termo “imagem de Deus” tambem se encontra em Genesis 

1:26, um conceito que tem levantado bastante discussão e debate, mas não é o 

propósito deste artigo debater o seu significado. Somente é importante salientar que a 

frase “imagem de Deus” indica que a humanidade no seu todo tem um lugar e valor 

especial nos olhos de Deus e que tem a possibilidade de se relacionar com Ele 

(Adeyemo 2006, 11).  O William Dumbrell, teologo especializado no Antigo 

Testamento, liga esta expressão aos conceitos contemporaneos de Mesopotamia em 

que o rei humano foi descrito como a “imagem do seu deus” no sentido de 

“representante visivel” que tinha recebido do tal deus o mandato de reinar.  Assim o 

termo em Genesis pode ter este pano de fundo, vendo a humanidade como 

representante visivel de Deus Criador e dado a responsabilidade de governor 

(Dumbrell 1990, 156) A possibilidade de comunicação e relacionamento com Deus 

está tambem reflectida em Genesis 2 e 3 onde verifica se conversa entre Deus e Adão 

e Eva (Gen.2:16-17, 3:8-19). 

 Genesis 1 tambem inclui o que se chama o “mandato de criação” (Gen.1:28) 

onde Deus entrega à humanidade a responsabilidade de cuidar e gerir o resto da 

criação..  Este mandato demostra que Deus espera de ver iniciativa e acção na parte 

das pessoas; espera de ver a humanidade trabalhando e utilizando os recursos 

providenciados; espera de ver tambem uma boa gerencia dos tais recursos e não 

exploração ou abuso dos mesmos.  
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 O relato mais detalhado da criação se encontra em Genesis 2 e reflecte um 

entendimento de o que constitui o “bem estar” humano providenciado por Deus 

Criador. Deus dá ao Adão e Eva um lugar (o jardim) a servir como “lar”, um sítio a 

pertencer (Gen.2:8), um lugar protegido e seguro (Dumbrell 1990, 159). Lhes da água 

abundante – 4 rios – para satisfazer esta necessidade da vida (Gen.2:10-14); arvores 

frutiferas simbolizando comida (Gen.2:9); a responsabilidade de cuidar do jardim – 

trabalho (Gen.2:15); recursos naturais como minerais etc (Gen.2:11,12); ainda lhes da 

oportunidade de exercer a sua criatividade dando nomes aos animais (Gen.2:19,20)  e 

a beleza da natureza satisfez a sensibilidade estética humana (Gen.2:9).  Em criar a 

mulher Deus estava a responder a necessidade humana de comunhão e comunidade 

(Gen.2:20-22. A instituição do casamento demostra a satisfação da intimacia e 

relacionamentos de amor (Gen.2:23-25).  A menção da conversa e passeios com Deus 

ilustra o bem estar em relação a Deus tambem. Assim o quadro apresentado em 

Genesis 2 nos define “shalom” ou o “bem estar”, a saúde de ponto de vista bíblica.  

 Com a desobediência humana descrita em Genesis 3 logo se verifica como 

tudo estragou, e aquilo que Deus pronunciou de “muito bom” já não era tão bom.  O 

trabalho de cuidar do jardim e a agricultura tornou-se um trabalho árduo.  As ervas 

mãs e doenças e a morte tornaram partes novas da realidade terrestre.  A Queda não 

retirou o mandato de criação recebida, mas as consequencias do pecado fizeram que a 

gerencia tornou-se mais dificil e complicado.  A perspectiva bíblica é que toda a 

criação está a espera de redenção e renovação na altura da segunda vinda do Senhor 

Jesus Cristo (Rom.8:20-22, Apoc.21:1). A Bíblia nos mostra que as doenças e outros 

aspectos do mal estar humana são consequencias naturais da existencia do pecado e 

da falha humana em gerir bem o seu ambiente. O Dumbrell nota que o termo 

“conhecimento do bom e do mal” é uma expressão de linguagem legal que significa 
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“autoridade ou direito a decidir, independentemente de Deus, o que bom e o que não é 

bom” (Dumbrell 1990,161). Isto define fundamentalmente o pecado – o desejo e 

tentativa de ser Deus.  Como seguidores de Cristo, o nosso Redentor, temos um dever 

a lutar contra o mal em qualquer forma que apareça; seja relacionamentos quebrados, 

seja doenças, seja corrupção socio-económica, seja qual for o sintoma.   

 O desenvolvimento das ciencias de medicina nos mostra que as causas de 

doenças apresentam um quadro bastante complexo com factores externos, por 

exemplo: micróbios, virus, parasitas, e factores internos, por exemplo: estado psico-

emocional, estado espiritual, uma malformação do corpo físico ou uma malfunção de 

alguma parte ou sistema do corpo.  O quadro de doença é sempre um conjunto de 

todos os factores.  Infelizmente, na pratica de medicina occidental o foco tem sido 

quase exclusivamente nos factores externos e factores físicos do corpo e as vezes 

aspectos psicico-emocionais. O aspecto espiritual tem sido excluido quase 

completamente. Entretanto, nos últimos anos, o pessoal de saúde começou a 

reconhecer a importancia de considerar este factor tambem. 

 A cosmovisão Africana/Angolana é muito mais integrada ou holística, dando 

muito importancia aos factores psico-emocionais e espirituais quando enfrentado com 

uma pessoa doente, até ao ponto de desconsiderar os factores físicos e factores 

externos como micróbios.  Tudo está interpretado em termos pessoais ou inter-

pessoais e visto como resultado de relacionamentos quebrados, ou desejo de vingança 

na parte de alguem, ou do resultado de uma maldição, ou a malevalência de um 

demónio, ou a acção de um antepassado zangado. Frequentemente no consultório se 

encontra o raciocino que o leite materno é a causa da diarreia do seu bébé e 

consequentemente a maê parou de amamentar o seu filho, criando ainda maior 

desidratação e as suas complicações. A possibilidade que o bébé ingoliu alguma coisa 
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suja introduzindo assim micróbios que por sua vez causou a diarreia, não entra na 

mente.  

 Enquanto que o Ocidente está preocupado em entender e explicar o “como” de 

uma doença, a cosmovisão Africana está focado em responder ao “porque” e “quem”.  

Podemos entender da Bíblia que a pergunta “porque?” quase nunca tem uma resposta 

simples.  No AT o livro de Jó trata profundamente esta questão.  Deus claramente 

afirma que o sofrimento de qualquer tipo nem sempre é castigo nem resultado dos 

nosso pecados (Jó 1:8, 12; Jo 42:7, ). Jesus afirmou a mesma coisa no NT, por 

exemplo temos a historia da cura do homem nascido cego em João 9.  A sua cegueira 

não era por causa do seus pecados nem do pecado dos seus pais (Jo.9:1-3).  Deus na 

sua soberania transformou a sua situação completamente, abrindo lhe os olhos e assim 

trazendo gloria a Deus.  A cegueira é uma consequencia de um mundo estragado pela 

Queda, mas Deus está comprometido a realizar a redenção do mesmo.  

Acontecimentos como a pandemia de Covid-19 são resultados naturais de um mundo 

danificado mas as Escrituras nos dão esperança no facto que Deus é Redentor, 

Soberano, e Todo Poderoso, e sendo assim está agindo a levar pessoas ao entrar no 

seu Reino e a glorificar ao seu Nome. 

 Na cosmovisão  tradicional Africana Deus Criador sempre figura, mas como 

pessoa distante, desconhecida, e não mais envolvida com a sua criação. A 

possibilidade de relacionar-se com Deus não existe. A humanidade está sujeita aos 

poderes espirituais e aos antepassados considerados  ainda vivos de uma certa forma.  

Uma autora do povo Zulu explica que cumprindo todos os ritos tradicionais da 

religião e fazendo sempre o bem  ainda não é guarantia do bem estar porque alguem 

outro pode fazer o mal e levanter a ira dos ancestrais trazendo resultados mãs para 

toda a comunidade (Dlamini 2012, 60).  Atraves de um adivinhador ou quimbandeiro 
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existe a possibilidade de manipular estes espiritos ou poderes ou antepassados ao seu 

favor. Um indivíduo está visto como pessoa fraca, sem poder em si  a agir contra as 

forças naturais e sobrenaturais.  Este ponto de vista resulta num certo fatalismo e 

passividade quando enfrentado com qualquer maldade, tirando a motivacão de fazer 

qualquer coisa a combater ou lutar para transformer as suas circunstancias de vida.  O 

mandato de criação dado a humanidade parece ser desconhecido ou ignorado.  Dentro 

deste cosmovisão o quimbandeiro é a pessoa mais poderosa na comunidade e 

frequentemente torna se o mais rico tambem! A manipulação dos poderes espirituais 

sempre vem com um preço a pagar.  O humanismo Africano chamado “Ubuntu”  tem 

o seu foco nos relacionamentos inter-pessoais e afirma os valores de “mutualismo, 

empatia, generosidade, e lealdade à comunidade” (Swanson 2012, 36).  A 

preocupação com harmonia e bons relacionamentos inter-pessoais é um valor precioso 

dentro da cosmovisao tradicional Africana, mas infelizmente os meios usados as 

vezes não contribuem ao bem estar. 

 A Bíblia não está tão pre-ocupada a nos responder os “porque” de sofrimento, 

há não ser em termos muito gerais, mas tem pelo menos alguns princípios 

operacionais para proteger e manter a nossa saúde ou “bem estar”. A seguir vem 

alguns. 

1) A humanidade foi criada na “imagem de Deus” (Gen.1:22), e como “seres 

viventes” (Gen.2:7), mostrando que pessoas são complexas e integras, não 

espiritos que tem um corpo, nem vice versa (Hargreaves 1998, 24). A resposta 

à doença ou à um conflito inter-pessoal envolve todo ser. Não é possivel 

separar a mente do corpo ou as emoções do estomago etc, O facto de ser 

criado como acto especial e diferente demostra que somos de valor especial 

nos olhos de Deus.  A encarnação de Jesus nos indica que o corpo humano em 
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si tem igual valor por ser parte integra da pessoa.  A resurreição corporal de 

Cristo e a promessa de nossa resurreição um dia reforça este facto tambem 

(1Cor.6:14.  O Apostolo Paulo afirma que os nossos corpos são o templo do 

Espirito Santo (1Cor.6:19,20). Jesus, no seu discurso recordado em João 14-16 

afirma tambem que Deus tornará a viver dentro de nós quando  entregamo-nos 

a Ele (Jo.14:23).  Estas verdades tem implicações importantes para nossa 

saude.  Somos responsaveis a valorizar o corpo que Deus nos deu, cuidando, 

mantendo, protegendo o da forma melhor possivel para que possamos 

glorificar a Deus e servi-Lo efectivamente.  Este princípio nos dá razão de 

combater os vícios de qualquer tipo – drogas, alcool, pornografia etc.  Uma 

dieta equilibrada e exercício físico regular tambem servem para manter a 

saúde.  

2) Dentro dos Dez Mandamentos tem um que muitos cristaos descontam, 

pensando que não é importante: “Lembrai o Sabado e guardai o santo. Seis 

dias devem trabalhar e fazer todo trabalho, mas o sétimo dia é um sábado 

dedicado ao Senhor teu Deus…” (Ex.20:8-10). A justificação dada por Deus 

está baseada no facto que Deus descansou do seu trabalho de criação no 

sétimo dia. Somos criados com a necessidade de descansar para manter a 

saúde.  Se Deus incluiu descanso no Seu programa, quanto mais nós!!  

A ciencia já comprovou este facto atraves de experiencias do 

laboratório e tambem pelas experiencias pessoais  como por exemplo as 

pessoas que foram torturadas pela deprivação do sono. Estresse crónica 

tambem compromete a saúde, trazendo muitos problemas do sistema 

circulatório e psico-emocionais etc. As pessoas que ignoram este mandamento 

eventualmente desenvolvem o sindroma de esgotamento completo, 
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danificando-se até ao ponto de não poder ser util mais e as vezes até ao ponto 

de morrer.  O teólogo Klaus Bockmuehl nota que os 10 Mandamentos  são “os 

principios estabelecidos por Deus para sustentar a sua criação”, concretizando 

aquilo que promove o bem estar, a boa vida, a benção. Assim o mandamento 

acerca do sàbado é uma dádiva de Deus à humanidade (Bockmuehl 1990, 33). 

3) Um relacionamento intimo e pessoal com Deus tambem faz um factor 

importante do nosso “bem estar”.  As Escrituras reflectem os resultados de 

relacionamento com Deus quebrado ou rompido em muitas passagens 

começando com Genesis 3.  Ali no jardim Adão e a Eva esconderam-se de 

Deus, tiveram medo e sentiram tambem vergonha não somente pela nudez mas 

tambem porque reconheceram que tinham desobedecidos a ordem de Deus. O 

Salmista David em Salmo 32 tambem nos descreve a sua propria experiencia 

quanto ao pecado não confessado. Versos 1-5 retrata os efeitos físicos e 

psicicos-emocionais e depois de confessar e re-estabelecer o seu 

relacionamento pessoal com Deus temos o contraste grande.  

“Bem aventurado aquele cuja transgresso é perdoada, e cujo pecado é 
coberto. Bem aventurado o homem a quem o Senhor não imputa 
maldade, e em cujo espirito não há engano.  Enquanto eu me calei 
envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque 
de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou 
em sequidão de estio (Selah). Confessei te o meu pecado , e a minha 
maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas 
transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado (Selah). “ 
(Salmo 32:1-5) 
 

 O resto do Salmo nos da um quadro contrastante de alguem alegre, aleviado, 

regozijando, com novas forças e energia; alguem de boa saúde.  A manutenção do 

nosso relacionamento pessoal com Deus faz parte de saúde ou nosso “bem estar” e  é 

importante de seguir o exemplo de Jesus que tomou tempo todos os dias a ficar 

sozinho em conversa com seu Pai, recebendo orientações de como proceder etc 
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(Mc.1:35-39). Se Jesus precisava disto durante a sua vida aqui na terra, quanto mais 

nós!  

4) Qualquer circunstancia de vida, qualquer acontecimento deve ser visto dentro 

dos parámetros da soberania e bondade de Deus e a sua vontade permissivel. 

O Apostolo Tiago,  na sua carta nos orienta como responder em momentos de 

crise, dificuldade, doença -  com alegria no facto que Deus está permitir isto 

para nos amadurecer na fé; e com pedido de sabedoria (Tiago 1:2,5).  A 

possibilidade de ir consultar um adivinhador está expressamente proibida por 

Deus (Lev.20:6). Alguem que segue a tradição e procura respostas e soluções 

no adivinhador está realmente a adorar um deus falso  revelando a sua dúvida 

na soberania e bondade de Deus e o facto de Deus ser o Todo-Poderoso.  

Sendo cristão, somos chamados a ser sal e luz no nosso mundo (Mt.5:13-15), 

demostrando que o nosso relacionamento com Deus faz diferença no nosso 

viver, capacitando nos a servir como agentes de transformação, promovendo  

“shalom”/”bem estar” em nossas comunidades. 

Conclusão 

Daquilo que encontramos na Biblia comparando com a cosmovisão Africana  

podemos verificar vários pontos de convergencia, apesar de ter tambem 

algumas divergencias críticas, particularmente no conceito da pessoa de Deus 

e o Seu relacionamento com a humanidade. São estas questões fundamentais 

que determinam o nosso entendimento e agir quanto as crises experimentadas 

na vida diaria ou em outras palavras, a nossa saúde. Como crentes 

comprometidos a viver em harmonia com Deus, com outros, e com o nosso 

ambiente, os principios divinos encontrados nas Escrituras devem servir como 
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o guia para nosso comportamento, e como os oculos atraves dos quais 

avaliamos qualquer cosmovisão cultural.  
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