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Eu o vi várias vezes e em todas sempre estava vestido de branco e com um sorriso nos lábios. Já o vi 
em horários normais, como também às duas e meia da madrugada em uma visita “normal” a um 
paciente ou ao amanhecer de um novo dia, depois de uma noite em cirurgias. Tenho lá minhas dúvidas 
de que o Dr. Luiz Fernando Bellintani dorme e se o faz, deve ser por muito pouco tempo. Nem por isto 
eu o vi ou ouvi de alguém que o tenha visto com cara de cansado ou estressado. 

Ele nunca me atendeu pessoalmente, mas às minhas filhas e minha esposa, mesmo porque sua 
especialidade não é algo que me diga respeito. No caso específico das filhas não exagero se digo que 
devo a ele a vida das duas, por havê-las salvado de situações complicadíssimas. A vida de dois de meus 
netos a ele eu devo porque, quando ninguém acreditou que a filha poderia ter filhos, ele, com seu 
otimismo contagiante, deu a ela esperança, assistiu nas duas gestações, nos dois partos e aí estão o 
Thiago e a Marina. 

Quando dele soube por vez primeira, soube também que há mulheres que chegam a ficar sete ou 
mais horas à espera de uma consulta, muitas vezes realizada depois da meia-noite. No princípio achei 
um despropósito. Hoje entendo e reconheço sua dedicação. Quando ele atende uma paciente, a atende 
como se nada mais existisse no mundo. Ela, naquele momento, é especial, única. Não tem pressa, 
conversa, explica, encoraja, mostra, examina com equipamentos dos mais avançados que tem em sua 
clínica, e acima de tudo, dá esperanças. 

Ele não é um médico qualquer. É alguém que faz da sua profissão uma missão, uma vocação, um 
canal da graça de Deus a muitos. Ele é o exemplo vivo de alguém que gosta do que faz, faz bem feito, é 
reconhecido e admirado ao fazer. 

Nunca perguntei se é cristão, se tem religião ou algo parecido. Não foi preciso porque sua vida é um 
atestado de que Deus existe, ama as pessoas e se interessa por elas. Ele é também um canal de fazer 
milagres. Quando muitos desistem, ele se enfia no processo, estuda, analisa e sai com a convicção de 
que pode fazer algo. Muitas vezes se antecipa aos problemas, precavendo mães e bebês de futuros 
problemas. 

Aprendi na infância de que anjos se vestem de branco, estão sempre alegres e fazem milagres e 
protegem as pessoas.  Com tudo isto, não tenho dúvidas de que o Dr. Luiz é um anjo. 
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