
É TEMPO DE
SE CUIDAR

Conscientização sobre
o câncer de mama e 

o "câncer espiritual"

RESPIRAR FUNDO E CHAMAR A DEUS,
DIZENDO:  “Ó SENHOR JESUS” 

 

OUVIR ATENTAMENTE UM LOUVOR
 

LER A PALAVRA DE DEUS
 

ORAR POR ALGUÉM QUE NÃO 
SEJA VOCÊ

 

CONVERSAR COM AS AMIGAS  E PEDIR
QUE ELAS OREM POR VOCÊ.

 

AGRADECER A DEUS POR TUDO O 
QUE ACONTECE EM SUA VIDA

 

o câncer
espiritual
tem cura
certa!

www.institutovidaparatodos.org.br

Quando você se
sente desmotivada, 
sem força para orar, 
sem vontade de buscar a Deus,
insatisfeita com tudo e todos, 
TOME CUIDADO, 
você pode estar doente. 
Mas diferente do físico, 
o câncer espiritual tem cura certa! 

LIVRO
UMA MULHER VIRTUOSA 
EM CONSTRUÇÃO
Para mulheres que desejam
expressar o poder de Deus
através de uma humanidade
trabalhada, uma emoção
equilibrada e um espírito forte.

CURSO ONLINE 
MINISTÉRIO DAS MULHERES
Para mulheres que amam a
Deus e desejam que Seu plano
se cumpra em suas vidas. O
curso se divide em 5 módulos
com 26 videoaulas, 5 bônus e
grupo exclusivo de apoio.

Siga os seguintes passos
diários para vencê-lo:

Siga-nos e se encha de VIDA!

MATERIAL DE APOIO PARA O
SEU CUIDADO ESPIRITUAL:

www.ministeriodasmulheres.com.br



CÂNCER

DE MAMA
É o tipo de tumor mais comum entre
as mulheres no Brasil e no mundo.
Corresponde a 25% do total de novos
casos a cada ano. A doença também
acomete homens, representando
apenas 1% dos casos.

CUIDAR DA SUA
SAÚDE FÍSICA 
E ESPIRITUAL 
É O PRIMEIRO
PASSO PARA
CUIDAR DAS

PESSOAS QUE
VOCÊ AMA.

Observe as mamas com os braços
para baixo, levantados e dobrados

atrás da cabeça. 
 
 

Avalie o tamanho, a forma e a cor.
Veja se há inchaços, saliências e

rugosidades.
 
 

Palpar em movimentos circulares
que começam no mamilo e

crescem até cobrir o seio todo 
 
 

Palpar em linhas retas em direção
ao mamilo e em linhas retas para

cima e para baixo.
 
 

Após a palpação, pressionar os
mamilos suavemente e observar se

existe saída de líquido.

Tabagismo, obesidade, fumo, uso de
hormônios, alcoolismo, menstruação
precoce e a menopausa tardia são
fatores de risco, assim como pessoas
que têm antecedentes familiares,
principalmente de casos acometidos
antes dos 35 anos. 

FATORES DE RISCO

A boa notícia é que quanto mais cedo
for detectado e o tratamento iniciado,
maior é a probabilidade de CURA. A
partir de 40 anos deve-se fazer
mamografia com periodicidade anual.
Já o autoexame pode ser feito a
partir da puberdade.

PREVENÇÃO

AUTOEXAME

S I N T O MAS
Nódulo na mama ou nas axilas;
Inchaço semelhante à casca de laranja;
Irregularidades ou retrações na pele;
Dor ou inversão do mamilo;
Vermelhidão e descamação;
Saída de secreção pelo mamilo,
particularmente se for sanguinolenta
ou translúcida.


