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AUMENTO DA 
IMUNIDADE E 
TRATAMENTO PRECOCE 
É A ESTRATÉGIA PARA 
ENFRENTAR A COVID-19

NOSSA 
HOMENAGEM A 
TODOS OS 
MÉDICOS Há uma frase muito bem pensa-

da que aprendemos desde às 
aulas de Catequese, ou nas 
Escolas Dominicais, que todos 
os Cristãos sempre reconhe-
cem. Escolher ser médico é 
priorizar um dom, é priorizar a 
paixão de estar ajudando a 
saúde de outras, não importa 
como onde ou quando.

Qualquer médico tem nesse dom 
o poder de usar as mãos em 
nome de uma benção maior, a 
benção de Deus.
Nesta é poca de Pandemia, e o 
ataque feroz deste virus que 
impede nosso forma de agir e 
pensar, planejar, proteger e se 
tratar para não ser pego junto 
com muitas outras pessoas que 
não tiveram a chance de conse-
guir sobreviver a este ataque. 

Que devemos sempre lembrar 
e homenagear estas pessoas, 
que às vezes estão perto de 
nós ou que os procuramos à 
procura de aprender como 
sobreviver e voltar ao convívio 
de nossa família.

Deus então nos deu este exér-
cito de anjos da guarda trans-
figurados em médicos(as), que 
estão no campo de guerra 
enfrentando este virus e nos 
dando ensimaneto ajuda e trat-
amento para estar saudável 
mesmo se a contaminação nos 
alcançar. 

Deus então nos deu este exército de anjos da guarda transfigurados em médicos(as)
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E por isso, nossa homenagem à 
profissão da Medicina que 
escolhemos nossa digna rep-
resentante que além de estar 
disponível a este auxílio, nos 
abastece de informações e 
“Dicas” para ter uma vida 
saudável que se juntarmos 
tudo, pode muito bem criar um 
livro de boas práticas e saúde 
exemplar. Escolhemos assim a 
Dra Jackeline Mota como rep-
resentante desta classe de 
guerreiros, que batalham 
contra essa doença e contra as 
pessoas que procuram desin-
formar da maneira mais correta 
de nos preparar. Segundo ela 
tudo inicia-se com um cuidado 
grande com sua imunidade, 
pois um corpo preparado com 
a batalha pode mais rápido 
reagir com anticorpos contra o 
virus do que um despreparado, 
o virus age rápido se contagia-
do e os anticorpos demoram a 
formar o exército se estiver 
despreparado. Depois, se 
contaminado tomar os proto-
colos que ela recomenda para 
evitar que o corpo possa per-
mitir à inflamação assim o trata-
mento certeiro no início dos 
sintomas nos permite ganhar o 
tempo que o corpo precisa 
para combater, deixando para 
um virus um campo onde a 
batalha o levará a uma derrota, 
após a cura nos preparamos 
para a sequelas que o virus 
deixa, como os trombos, seja 
no pulmão seja no coração ou 
Rins. 

Estes protocolos seguidos 
pela nossa digna representante 
levou ao sucesso de haver 
várias pessoas curadas sem a 
necessidade de ajuda hospita-
lar. É a cura, não, mas é a forma 
de combate que muda nosso 
destino para o grupo de pes-
soas que poderão contar que 
passou e venceu o virus. Assim 
podemos homenagear esta 
nossa heroína que nos obriga a 
nunca deixar de usar máscaras, 
nos alimentar com produtos 
saudáveis, que pede para 
emagrecermos e não ser pes-
soas inflamadas por comer e 
não exercitar. Nosso reconhec-
imento que por todos nós 
sempre tem um alento na voz 
que nos motiva a estar dispos-
itos e bem para o que der e 
vier! Obrigado Dra Jackeline, 
que neste combate deixou 
mais de 40 famílias felizes!

O isolamento social está deix-
ando as pessoas emocional-
mente MUITO abaladas. Mas 
vamos procurar estar “con-
tentes” com o que estamos 
passando!
Não fiquei biruta, não! Mas 
diante de um mundo tão 
desigual, com seres que se 
ferem uns aos outros com o 
objetivo de apenas TER, POS-
SUIR… coisas!
Precisamos estar em conten-
tamento com a nossa própria 
situação!
• não aguento mais ficar em 
casa! quantos estão na rua, 
sem casa ?
• não aguento mais está 
comida! muitos não tem din-
heiro para comprar comida!
• não aguento mais o chato do 
meu marido, esposa, filho, etc! 
você tem noção de quantas 
pessoas estão solitárias 
dentro de casa, sem filhos, 
sem cônjuges, sem amigos ? 
SOLITÁRIAS
• não aguento mais fazer home 
office! e o pessoal da saúde 
que tem de estar presencial na 
linha de frente para combater 
o covid19?
• não aguento mais trabalhar 
em casa, estou trabalhando 
muito mais. A empresa está 
tirando meu couro!  muitos já 
perderam o seu emprego!
Fácil não é! Estamos viven-
ciando o que NUNCA 
poderíamos ousar a pensar 
em viver. 
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Tá na clausura, não 
aguenta mais a comida 
de casa, decidiu pedir 
comida por delivery? 
Também tenha alguns 
cuidados!
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TOMATE DE ÀRVORE COVID-19, O IMPORTANTE 
SABER

TUDO SOBRE CLOROQUINA

Estamos passando o que 
víamos com medo e um certo 
prazer em filmes apocalípti-
cos. Mas TENHA BOM ÂNIMO!
• dê abrigo se puder,
• dê comida para quem tem 
fome,
• procure amar quem está ao 
seu lado, ele ainda está, hora 
de mostrar sua sabedoria e 
poder de mudança.
• ore a favor do mundo, dos 
profissionais da saúde e pelos 
contaminados pelo covid.
• agradeça pelo trabalho que 
tem, dê o seu melhor, poucas 
empresas vão passar tranquil-
amente por esta fase.
COVID19 = MUDANÇAS. Não 
passe por esta crise sem mel-
horar como pessoa!
#Embuscadasaudefutura
Procure sempre um médico 
amigo para chamar de seu.
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ENTENdenDO OS 
EXAMES COVID 19
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