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O trabalho ministerial 
e o aconselhamento

Pr. Nestor Ferreira e Dsa. Lilian Ferreira

PARTE 1 5

Acreditamos que o trabalho ministerial efetivo nas regiões pode garantir uma re-
gularidade na assistência aos que estão à frente da obra do Senhor e seus familiares. A 
expectativa é que cada pastor ministerial seja um instrumento de apoio e socorro, um 
ombro amigo para chorar, desabafar, falar, que promova  oportunidades para o obreiro, 
missionário ou pastor dividir suas dificuldades emocionais e familiares, recebendo uma 
palavra de encorajamento e incentivo.

Entendemos que, para realizar tal trabalho, faz-se necessário o estabelecimento de ajuda, 
sendo que esta, muitas vezes, assume as características de um processo de aconselhamento.

Cada conselheiro tem a liberdade de imprimir as suas características e sua “bagagem 
de vida” no exercício do aconselhamento. Entretanto, existem alguns princípios a serem 
observados nesta prática. 

Nosso objetivo não é esgotar o assunto, mas enfatizar alguns aspectos do aconselha-
mento que podem auxiliá-los no exercício do trabalho ministerial dentro da realidade das 
nossas igrejas. Provavelmente, para alguns, será uma releitura de conceitos já conhecidos, 
mas que não deixa de ter a sua importância ao suscitar reflexões, compartilhar experiências 
e o aprimorar o exercício do coração ajudador. Propomos que cada participante possa fazer 
uma análise sobre os reais motivos que o levam a trabalhar com o aconselhamento, quais 
suas facilidades e dificuldades.
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Estamos certos de que todo conselheiro cristão tem consciência de que acima e antes 
de qualquer teoria e técnica humana está a Palavra de Deus. 

Atentando para a orientação bíblica de encorajamento mútuo (Rm 1.11 e 12; I Ts 4.18; 
5.11; Cl 3.16; Hb 3.13; 10.24), fica claro que todos vivenciaremos, em algum momento da 
vida, os dois papéis, ora encorajando e ora sendo encorajados. Para um dos autores consul-
tados, o objetivo final da ajuda por meio do aconselhamento é fazer das pessoas a quem 
ajudamos discípulos e discipuladores.

O aconselhamento de pastores no trabalho ministerial é, sem dúvida, uma oportunida-
de de desempenhar o papel de servo, de concentrar-se no outro em lugar de concentrar-se 
em si mesmo, de ir além das palavras e demonstrar, de maneira genuína, o amor de Cristo.

 “Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros  
há segurança”. Provérbios 11:14  
 
 “Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos  
conselheiros há bom êxito”. Provérbios 15:22.

A visitação pastoral e o aconselhamento

As visitas à casa dos obreiros, missionários e pastores são importantes pois a neces-
sidade do aconselhamento surge, muitas vezes, nessas ocasiões. Sugerimos que, preferen-
cialmente, as visitas ministeriais sejam realizadas pelo casal escolhido.

Por vezes, é interessante realizar algumas visitas sucessivas até que se estabeleça 
uma relação de confiança e os pastores e suas famílias sintam-se seguros para revelar 
pensamentos e atitudes de fórum íntimo. Não podemos esquecer que há sempre causas 
mais profundas no comportamento humano, causas que vão além do que inicialmente é 
percebido e apresentado pelas pessoas. O costumeiro “como vai a família?” tende a res-
postas do tipo “vai bem, graças a Deus”. Mas devemos buscar algo além da superficiali-
dade dos relacionamentos. O real interessado desejará saber o que vai bem, de fato, e em 
que situações poderá auxiliar a família e o pastor. 

Exige-se sensibilidade para introduzir questões delicadas que as pessoas talvez não quei-
ram discutir inicialmente. Em algumas situações especiais, e dependendo do assunto, faz-se 
necessário o convite para agendarem uma conversa em outro local, fora da casa do aconselhan-
do, caso o ambiente não ofereça a privacidade adequada para as orientações aplicáveis ao caso.

Albert Friesen, no livro Cuidando do Ser,  alerta que “a pessoa central na visitação pas-
toral é a pessoa visitada”. E isso também se aplica quando a visita é à casa de um pastor. “As 
suas necessidades, seus dilemas, suas histórias e suas alegrias estarão em foco. É a pessoa visitada 
quem conduz a conversa, pois estamos na sua casa; ela que sinalizará algum assunto que necessite 
tratamento. Ao conselheiro cabe transmitir o amor de Cristo. Ele é o vaso através do qual fluirá a 
aceitação, o encorajamento, o estímulo a fé, o apoio e a confiança nAquele que disse ‘e eis que estou 
convosco todos dias até a consumação dos séculos’ (Mt 28.20).”  
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É claro que você também poderá falar das suas experiências a fim de demonstrar em-
patia e encorajamento em algumas situações. Não se esqueça, porém, que cada situação 
é singular e deve ser analisada e tratada como tal. Comparações podem não ser bem re-
cebidas pela outra pessoa, que pode entender que o seu caso não está recebendo a devida 
importância e/ou aumentar possíveis sentimentos de fracasso e culpa, por não ter conse-
guido resolver a situação.

Empatia – tem origem numa palavra alemã que significa “sentir dentro de” ou “sentir com”.

Destacamos aqui alguns cuidados pertinentes à visita pastoral que podem garantir um 
ambiente favorável ao aconselhamento:

ü  O visitador não é advogado do pastor, da liderança ou da igreja.  A visita não 
deve ser motivo para ataques ou defesas. Não faça críticas a líderes e colegas no tra-
balho ministerial, irmãos em Cristo ou qualquer outra pessoa; também não assuma 
o papel de advogado de alguém; o foco não é a avaliação da região e nem de igrejas 
locais. Deixe de lado conversas que fogem ao propósito da visita.  Porém, caso a ne-
cessidade de aconselhamento seja devido a conflitos na relação com algum dirigente 
regional ou consagrado da igreja local, por exemplo, procure concentrar a conversa 
na análise de quais são os comportamentos do aconselhando que podem estar con-
tribuindo para a manutenção do problema, e quais comportamentos devem mudar 
buscando novos resultados. Ou seja, foque naquilo que está no alcance do aconse-
lhando modificar. Deixe de lado o julgamento a respeito das ações do dirigente ou 
consagrado, o que ele deveria ou poderia fazer. 

ü  O visitador pastoral também não é advogado de Deus. É o Espírito Santo 
quem convence as pessoas das verdades espirituais. Não assuma postura de juiz 
perante as pessoas.

ü  Não podemos tomar decisões pelos outros. Precisamos zelar pela autonomia 
das pessoas e não criar relações de dependência. 

Iatrogenia – é o mal ou doença adquirida pelo próprio processo terapêutico; refere-se a um 
estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por resultantes do tratamento 
médico. Exemplos de iatrogenias desenvolvidas no aconselhamento, segundo Albert Friesen: 
dependência afetiva do conselheiro; autoestima reduzida, quando o aconselhando deixa de 
tomar decisões importantes por conta própria, tendo que recorrer ao conselheiro diante de 
cada dúvida; tratar qualquer problema de forma reducionista como sendo apenas espiritual, 
apenas emocional ou físico, sem considerar o ser humano como um todo etc.
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ü  Não é necessário falar apenas sobre assuntos “espirituais”. Os assuntos de-
vem fluir livremente e de forma a permitir que o aconselhando fale do que desejar. 
Até porque os dilemas da pessoa podem estar relacionados a outros assuntos. 

O aconselhamento

O aconselhamento é um relacionamento interpessoal no qual o conselheiro ajuda o in-
divíduo a ajustar-se consigo e com o meio em que vive, auxiliando-o a resolver seus conflitos.

É um relacionamento de ajuda estabelecido entre as pessoas, sendo que os resultados 
bem-sucedidos são mediados por relacionamentos caracterizados por confiança, cordia-
lidade, compreensão empática e aceitação. Quanto melhor o relacionamento, tanto mais 
provável os resultados serem positivos. 

As situações que envolvem o aconselhamento, geralmente, retratam momentos em 
que a pessoa a ser aconselhada está temporariamente mais fragilizada e tem seus senti-
mentos intensificados. Aumenta a necessidade de se sentir amada e protegida, ao passo 
que também a insegurança e o medo do julgamento tomam proporções por vezes descon-
troladas. Todos concordam que é muito difícil mostrar nossas dificuldades e mazelas a al-
guém. Deixar que o outro nos veja como realmente somos é extremamente ameaçador. 
Geralmente, apenas corremos o risco quando “a dor” é intensa e supera a necessidade de 
proteger nossa imagem pessoal no grupo de convivência.

Também há períodos em que as pessoas oscilam entre comportamentos de aceitação da 
ajuda e comportamentos que resistem ao apoio, por vezes até mesmo atacando a pessoa do 
conselheiro. Na prática, a resistência sempre existirá, mas podemos amenizá-la com gestos e 
comportamentos que demonstrem interesse em ajudar sem criticar, sem julgar e sem condenar.

Desta maneira, todo cuidado do conselheiro para estabelecer um vínculo saudável e 
preservar a boa relação é essencial.  Os resultados são bons no aconselhamento quando há 
uma comunicação autêntica, que foge da superficialidade e é baseada na coerência entre o 
discurso e a prática. Fala-se o que é necessário ser dito e de forma a encorajar mudanças na 
vida do aconselhado. Na maioria das vezes a dificuldade não está no que se fala (conteúdo), 
mas em como se fala (forma de falar).

Uma relação baseada na confiança não se conquista de um dia para o outro, mas com 
muita dedicação e persistência.

Muitas são as características desejáveis para alguém que queira exercer o aconselha-
mento, porém os textos abaixo lembram claramente que a sabedoria não é fruto da capaci-
dade humana e que devemos buscá-la em Deus para o êxito do aconselhamento. 

 “Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 
dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.” Tiago 1.5

 “A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura; depois pacífica, 
indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem 
fingimento.” Tiago 3.17
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Aconselhamento na crise versus aconselhamento preventivo

Na maioria das vezes, o processo de aconselhamento ocorre em situações em que a dor 
já se instalou, seja física, emocional ou espiritual. O conselheiro é acionado para ajudar o 
aconselhando no enfrentamento dos problemas, no lidar com crises e aprender como viver 
melhor com a situação. 

Outra espécie de ajuda, porém, são as ações de cunho preventivo, com o propósito de 
evitar o problema e as crises que as pessoas levam com frequência aos conselheiros.

Gary Collins, no livro Ajudando uns aos Outros pelo Aconselhamento, constata que 
“até recentemente, todavia, muitos líderes de igreja e ajudadores cristãos tem estado tão ocupados 
resolvendo os problemas existentes que pouca atenção tem sido dirigida à prevenção.” (pg. 173)

Três objetivos da ajuda preventiva no aconselhamento:
1.  Evitar que os problemas aconteçam; 
2.  Impedir ou por fim a problemas existentes antes que se agravem. Esta fase é com-

plicada pois normalmente as pessoas ainda entendem que darão conta do problema 
sozinhas;

3.  Reduzir ou eliminar as influências dos problemas anteriores.

Dentro desta perspectiva do aconselhamento preventivo, sugerimos ações dos pas-
tores ministeriais. Estimulamos o uso da visitação e outros meios de comunicação para 
manutenção da comunhão com o grupo de pastores, obreiros e missionários, buscando 
conhecer como vivem, com quem se relacionam, seus pensamentos e sentimentos, não com 
um propósito político ou disciplinador, mas como uma maneira de fornecer apoio.

A escolha do conselheiro pelo aconselhando

A quem as pessoas buscam quando precisam de aconselhamento pastoral?

   Conselheiros que transmitem empatia e aceitação incondicional
   Conselheiros de quem gostam
   Conselheiros a quem respeitam
   Conselheiros que manifestam seu interesse em aconselhar
   Conselheiros que elas sabem que são ou imaginam ser competentes para aconselhar 

(reconhecem como bons conselheiros e/ou até mesmo em um assunto específico)
   Conselheiros nos quais confiam no sentido de que obedecem rigorosamente a uma 

ética de sigilo 
   Conselheiros que conhecem a Deus
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ATENÇÃO:
Pode ser que você não seja o conselheiro escolhido!

Precisamos ser realistas, os pastores poderão recorrer a outras pessoas para buscarem 
aconselhamento, por vários motivos que independem da aceitação de sua pessoa.
Mas, a ideia é que cada casal escolhido nas regiões para o ministerial possa construir um 
relacionamento de forma a sugerir esta escolha.

As atitudes, expectativas e desejos de ajuda da pessoa a ser ajudada também são im-
portantes e devem sempre ser consideradas no processo do aconselhamento.

O uso da tecnologia a serviço do aconselhamento ministerial

Nos nossos dias, os recursos tecnológicos são um aliado importante na manutenção 
dos relacionamentos das pessoas. Para o conselheiro é uma excelente opção para manter o 
contato e demonstrar interesse pelo bem estar do aconselhando, principalmente em situa-
ções de crise.

“A ajuda por telefone é conveniente, especialmente nas emergências, e de grande valor para 
aqueles cujo estilo de vida e problemas os impedem de procurar aconselhamento face a face.” 
(Gary R. Collins, pg. 144)

O contato pessoal é o ideal, mais adequado, por facilitar uma comunicação autêntica. A 
coerência entre o que é comunicado verbalmente e as expressões faciais e gestos (comuni-
cação não verbal) pode ser observada. Entretanto, tomando-se as medidas necessárias para 
que os princípios da privacidade e confidencialidade sejam respeitados, é possível realizar 
alguns avanços na relação de ajuda através do uso do telefone, Skype e MSN. 

Técnicas e intervenção no aconselhamento – Orientações práticas

Com base nas orientações de Albert Friesen, listamos algumas dicas:

•   No início do aconselhamento deixe a fala do aconselhando mais livre (abordagem 
não-diretiva).

•  Continue a ouvir e falar menos enquanto o aconselhando não estiver demonstrando con-
fiança e liberdade para tratar de seus problemas – enquanto a atmosfera da conversação 
estiver tensa ou travada. Geralmente esta postura se estende por alguns encontros.

•  Quanto mais crítico e resistente o aconselhando, deve-se trabalhar pela abordagem 
não-diretiva.

•  Cuidado com as perguntas do aconselhando. Elas podem levar o conselheiro a sen-
tir-se obrigado a responder.  Por outro lado, pode indicar que o conselheiro pode 
agir mais diretivamente.
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•  Quando não há progresso e crescimento do aconselhando, embora a questão (pro-
blema, dilema) esteja bem explanada, o clima de conversação esteja solto e livre e 
haja clareza sobre como crescer ou resolver uma dificuldade, então passa-se para 
técnicas mais diretivas.

•  Quando o aconselhando vem encaminhado, mas na verdade não queria ou não sen-
te necessidade de passar pelo processo de aconselhamento, inicialmente deve ser 
atendido com postura não-diretiva. Esta postura do conselheiro dará a chance ao 
aconselhando de fazer do aconselhamento um processo por vontade própria. Mas 
se a resistência persistir, o conselheiro deverá usar técnicas mais diretivas.  Nor-
malmente, essa situação se aplica a adolescentes trazidos pelos pais, dependentes 
químicos e pessoas disciplinadas pela igreja.

•  Procure respeitar o ritmo e a velocidade do aconselhando. Cuidado para não atrope-
lar etapas e comprometer o processo de aconselhamento.

•  Esteja sempre atento ao momento do processo, analisando se o aconselhando já 
está ouvindo o conselheiro. Isso somente acontece quando o aconselhando se sente 
compreendido e aceito pelo conselheiro.

Intervenção na crise

Gary Collins cita que o objetivo do conselheiro diante de crises (doença, morte na 
família, perdas financeiras, conflito conjugal e outras) é ajudar a evitar comportamentos, 
sentimentos ou pensamentos pouco sadios, e, em vez disso, levar a pessoa a se concentrar 
no que é saudável e construtivo.

Quatro comportamentos que facilitam nesse processo são: 
ü		Ficar geograficamente próximo da pessoa (sempre que possível);
ü		Estar imediatamente disponível (mesmo no meio da noite);
ü		Ter mobilidade (para ir até a pessoa aconselhada, se necessário);
ü		Ser flexível nos métodos de ajuda.

A seguir, um quadro adaptado do livro de Gary Collins que mostra alguns meios erra-
dos e certos das pessoas lidarem com uma crise.
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Meios errados de lidar com a crise
1.  Negar que existe um problema.
2.  Fugir do problema ignorando-o, 

ocultando-o, ou tentando escapar dele 
através de vícios.

3.  Recusar-se a buscar ou aceitar ajuda.
4.  Esconder sentimentos de tristeza, ira, 

culpa, entre outros.
5.  Não pensar em meios práticos para lidar 

com a crise.
6.  Culpar outros por causa da crise e 

esperar que alguém fique totalmente 
responsável por saná-la.

7.  Representar o papel de uma vítima 
indefesa de quem outros abusaram e que 
nada pode fazer, exceto sofrer.

8.  Afastar-se dos amigos ou da família.
9.  Recusar-se a orar sobre a crise.
10.  Convencer-se de que a crise é uma 

evidência do castigo ou desfavor  
de Deus.

Meios certos de lidar com a crise
1.  Enfrentar o fato de que existe um 

problema.
2.  Tentar compreender melhor a situação.
3.  Abrir canais de comunicação com 

amigos, parentes, pastores ou outros 
que talvez possam ajudar.

4.  Enfrentar os sentimentos negativos de 
culpa, ansiedade ou ressentimento, ou 
pensar em atos e meios alternativos de 
examinar a situação, a fim de poder lidar 
com esses sentimentos.

5.  Diferenciar o que pode ser mudado na 
situação do que não pode.

6.  Verificar meios práticos de lidar com o 
problema e tomar providências (mesmo 
que pequenas) tratando o problema de 
modo prático.

7.  Aceitar a responsabilidade de enfrentar 
problemas, mesmo que esses sejam  
resultado de situações fora do seu 
controle.

8.  Orar sobre o assunto, contando 
sinceramente a Deus suas preocupações. 
Lembrar-se de que Deus está tanto a  
par de nossas crises quanto interessado  
em nós.

A ética do aconselhamento

A maioria das organizações e classes profissionais utilizam-se de códigos de ética pró-
prios para proteção do público atendido e orientação quanto às tomadas de decisões. Da 
mesma forma, em nossa igreja temos um Estatuto que direciona nossas ações; é preciso 
conhecê-lo. Porém, todos concordamos que é a Palavra de Deus o padrão supremo que rege 
nossas decisões de ordem ética e moral.

Todo conhecimento, técnica e treinamento que uma pessoa possua vale pouco caso ela 
não prime pela ética do aconselhamento.

Toda informação pessoal colhida em aconselhamento deve receber um tratamento confidencial 
irrestrito e sigiloso.
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A importância do sigilo

Para o aconselhando, seu problema é singular, único e inédito. Sua dificuldade causa-lhe 
preocupações em torno de sua imagem. Ele busca alguém que possa lhe oferecer compreen-
são, simpatia e seriedade.

A discrição é uma característica a ser cultivada, significa ter comportamento discreto 
na relação; cuidado para não expor o aconselhado; sobriedade, capacidade de guardar se-
gredos; tratar com reserva, sensatez. 

Não podemos esquecer que informações sobre problemas e segredos das pessoas cau-
sam efeito e impacto sobre as outras pessoas. Para um conselheiro habituado em ouvir todo 
tipo de problemas e revelações, tais informações podem não parecer chocantes. Já para os 
familiares do aconselhando e seus amigos, estas informações podem ser devastadoras, ge-
rando angústia, insônia, agitação etc.

Os princípios da privacidade e confidencialidade devem ser observados 

A preservação de segredos está associada tanto com a questão da privacidade quanto 
da confidencialidade. A privacidade, mesmo quando não há vínculo direto, impõe ao 
profissional os deveres de resguardar as informações que teve contato e de preservar a 
própria pessoa do paciente, pode ser considerada como sendo um dever institucional. A 
privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, bem como do 
acesso à própria pessoa e à sua intimidade. É a preservação do anonimato e dos segredos. 
É o respeito ao direito de o indivíduo manter-se afastado ou permanecer só. É o direito 
que o paciente tem de não ser observado sem sua autorização. A confidencialidade é 
a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua 
revelação não autorizada, também não é uma prerrogativa dos pacientes adultos, ela se 
aplica a todas as faixas etárias.

Fonte: http://www.webartigos.com/articles/22758/1/Bioetica-Confidencialidade-e-Privacidade/pagina1.html#ixzz1FP2rBC3h

As crianças e os adolescentes têm, como um adulto, o mesmo direito de preservação de 
suas informações pessoais, de acordo com a sua capacidade, mesmo em relação a seus pais 
ou responsáveis. Com relação aos pacientes idosos, especial atenção deve ser dada à reve-
lação de informação aos familiares e, especialmente, aos cuidadores. Estes deverão receber 
apenas as informações necessárias ao desempenho de suas atividades.

Todo o aconselhamento pressupõe que a conversa é confidencial e não deverá nunca 
ser comentada fora daquele ambiente. O aconselhado deve ser livre para revelar informa-
ções pessoais importantes. A confidencialidade de toda a conversa existe, mesmo que o 
aconselhado não a peça explicitamente.
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Armadilhas das confidências

A necessidade de sigilo é uma característica do aconselhamento. No exercício do acon-
selhamento assumimos este compromisso, entretanto, algumas situações, por vezes, po-
dem nos levar a romper o silêncio e expor o aconselhando. Infelizmente, o temor de muitos 
a este respeito persiste devido à falta de cuidado de alguns conselheiros em alguns casos. A 
ordem aqui é orar e vigiar, para que, como conselheiros, não caiamos em algumas armadi-
lhas que podem colocar a perder todo um trabalho  realizado. 

O autor Albert Friesen cita algumas armadilhas:
A.  Pessoas próximas ao conselheiro poderiam ajudar em oração. Solicitar ajuda de ou-

tras pessoas na intercessão pelo caso é uma atitude sábia em algumas situações, 
desde que com a autorização prévia do aconselhado. Deve-se inclusive definir com 
este quais e como as informações serão repassadas. 

B.  O manuseio de informações escritas. Manter registros dos aconselhamentos é 
um recurso que demonstra organização e zelo com o trabalho realizado, porém 
exige cuidados em arquivar em local seguro. O mesmo se aplica para quaisquer 
documentos que tenha digam respeito ao  aconselhando, seja encaminhamentos, 
comunicados disciplinares e outros.

C.  A necessidade do conselheiro de discutir um caso difícil, buscando ajuda. A arma-
dilha da supervisão. Converse com o aconselhando quando sentir que esta situa-
ção se aplica a situação tratada, expondo que você avançou até onde foi possível e 
demonstrando seu real interesse em ajudá-lo. Preferencialmente, avise sobre esta 
possibilidade no início do aconselhamento. Respeite a decisão do aconselhando. 
Caso necessário, encaminhe.  

D.  Ilustrações em pregações, palestras. Convém alguns cuidados com o objetivo de 
preservar a privacidade e não voltar a atenção para a busca de identificação da 
pessoa citada.

 Precauções no uso de ilustrações
	 •			Não usar material de casos que estiver atendendo na ocasião.
	 •		É importante contar o “milagre”, não é preciso contar o “santo”.
	 •			Modificar as informações não essenciais à mensagem em questão.
	 •			Em qualquer ilustração com implicações éticas, é sábio modificar as informações 

não essenciais que possam identificar o conselheiro e/ou o aconselhando.

E.  Impulso protetor. Cuidado diante de situações em que o conselheiro poderia usar 
informações obtidas em atendimento para defender o aconselhando.

F.  As maiores armadilhas estão em nossas próprias necessidades não supridas e em 
nossos próprios problemas não resolvidos. Quando os dilemas ou a dor do outro lem-
bra a sua própria, há o risco que uma neutralidade mínima necessária não será mantida. 
Por certo, o conselheiro se envolverá emocionalmente com o assunto e o distanciamento 
psicológico adequado não será mantido. Por isso, exemplos da vida pessoal não são es-
timulados, para que o afeto não comprometa a neutralidade requisitada na situação. O 
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autoconhecimento, o saber lidar com suas próprias emoções habilitam a pessoa que queira 
ser conselheira. Pois, antes de mais nada, é preciso compreender a si mesmo para 
depois compreender as necessidades do aconselhando. 

Gary Collins é enfático ao mencionar que, se a principal razão que nos motiva para o 
aconselhamento é atender às nossas próprias necessidades, é pouco provável que sejamos 
de alguma ajuda para os nossos aconselhandos. Motivações perigosas para o exercício do 
aconselhamento: necessidade de manter relacionamentos, de exercer o controle, de socor-
rer, de informação e cura pessoal.

Preservando a ética

ü  Não fale acerca de outros conselheiros. Apresente seu modo de trabalhar e 
não faça comentários criticando, censurando e julgando outras pessoas que pos-
sam já ter atendido o aconselhando. Não caia na armadilha de tentar aliviar a 
raiva e angústia do aconselhando por possíveis tentativas frustradas de resolução 
do problema desqualificando os outros. Não corra o risco de retirar a responsabi-
lidade do próprio aconselhando pela situação. Lembre-se que, no dia de amanhã, 
também poderá ser você responsabilizado pelos insucessos do aconselhando.

ü  Não fale de outras pessoas ao aconselhando. Este poderá suspeitar que tam-
bém é citado em outros atendimentos do conselheiro. A relação de confiança estará 
ameaçada.

ü  Evite o toque físico, independente do sexo do conselheiro e do aconselhando. 
Ele pode despertar no aconselhando a fantasia de que o próprio conselheiro 
pode suprir suas necessidades. Pessoas em situação de ajuda tendem a estar 
fragilizadas, confusas e carentes de afeto. A própria situação de aconselhamen-
to favorece tais pensamentos, uma vez que o conselheiro tem tempo, é cordial 
e solícito, ele ouve e dá atenção. Casos de natureza sexual, problemas sexuais e 
conflitos envolvendo esta área estão frequentemente acompanhados de senti-
mentos sensuais e de excitação. Porém, quando o atendimento é de crise, quan-
do as pessoas que sofrem são conhecidas como amadurecidas emocionalmente 
e espiritualmente, então não fará nenhum mal se elas forem acolhidas por um 
abraço ou toque físico.

ü  Agende local e horários fixos para o caso de aconselhamentos que exigirão vá-
rios encontros. Os horários e local pré determinados ajudam a estabelecer limi-
tes na relação e protege os envolvidos. O conselheiro terá sua privacidade garan-
tida, garantindo sua administração de tempo para dedicação a outras atividades 
e família. Quando o local é sempre o mesmo, adequado a um aconselhamento, 
diminui a possibilidade de alguém interpretar como encontros secretos. O local 
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deve ser escolhido de forma a evitar distrações, como telefone, pessoas passando 
ou presença de muitas pessoas ao redor. O local deve oferecer privacidade, ou 
seja, preservação da intimidade da pessoa. Deve-se ter cuidado com a acústica e 
visibilidade da pessoa. 

 
  Na escolha do local adequado, deve-se evitar:

	 •			distrações;	
	 •		local	desarrumado	ou	improvisado;	
	 •		sons	internos	e/ou	externos;	
	 •		luzes	excessivamente	forte	ou	penumbra;	
	 •		falta	de	privacidade;	
	 •		evitar	locais	abertos;
	 •			cuidado	com	portas	fechadas	e	suas	possíveis	interpretações	e	tentações;	
	 •		reuniões	secretas;
	 •			nem	sempre	a	casa	/	o	lar	é	o	melhor	lugar	para	o	aconselhamento,	isto	é,	quando	

a casa evoca reações inadequadas ao aconselhamento, por exemplo, a pessoa se 
sente invadindo o espaço familiar, então é melhor encontrar outro lugar;

	 •			o	melhor	 lugar,	 em	geral,	 será	o	 gabinete	pastoral	 ou	um	escritório	 reservado,	
afastado de interferências externas; pode ser a sala de uma casa.

  As pessoas sob aconselhamento jamais devem ser motivo de chacota ou pilhé-
ria por parte do pastor ministerial e sua esposa, quando em conversas com outros.

ü  Cuidado com a curiosidade – por vezes, corremos o risco de pedir informações 
que são desnecessárias ao aconselhamento e satisfazem apenas a nossa curiosidade.

ü  Ore constantemente - até mesmo durante o atendimento em aconselhamento, 
busque discernimento em Cristo das situações propostas.

Cláusula jurídica sobre a obrigatoriedade  
de depoimento em juízo

Médicos, advogados, psicólogos, ministros religiosos e qualquer pessoa que possa afir-
mar que as informações que possui foram colhidas sob promessa de sigilo ético e/ou pro-
fissional, tendo a confirmação desta promessa pelo réu em questão ou pela regulamentação 
da profissão, ficam desincumbidos de depor em juízo caso assim lhes pareça por bem. E isto 
também se refere ao aconselhamento de pessoas leigas, como líderes de grupos familiares, 
conselheiros pastorais e outras atividades sociais.
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Solução para algumas das questões sobre o sigilo  
e a ética do aconselhamento

No caso de precisar abrir as informações colhidas em aconselhamento por qualquer 
motivo, é preciso solicitar a permissão do aconselhando. Caso este conceda a permissão, 
tendo especificado o que e com quem as informações serão tratadas, então se dissolve gran-
de parte das tensões geradas diante da questão da ética do aconselhamento.

Cuidado com as redes sociais - orkut, facebook, twitter. Os mesmos cuidados com relação à 
privacidade e confidencialidade se aplica no uso dos recursos tecnológicos. O pastor ministerial 
deve ser prudente na escolha das palavras, comentários, evitando julgamentos, condenações, 
brincadeiras e chacotas que podem afastar as pessoas que queiram procurá-lo.

 

Existem situações em que o mais ético é romper o sigilo?

A exceção de confidencialidade pode ser eticamente aceitável desde que o paciente dê 
a sua permissão; que a lei obrigue a revelação; que haja risco de vida ou possibilidade de 
dano físico ou psicológico para uma ou mais pessoas identificadas. Exemplos: ocorrência de 
doença de informação compulsória, de maus-tratos em crianças ou adolescentes, de abuso 
de cônjuge ou idoso.

Caso aconteça do aconselhado mencionar que pretende agir de forma a ferir ou matar 
alguém ou a si próprio, é obrigação do aconselhador tomar as medidas necessárias para 
evitar o ato, geralmente acionando as autoridades competentes.

Gary Collins recomenda que “em todas as decisões que envolvem a ética, o conselheiro 
cristão deve buscar honrar a Deus, agir de conformidade com os princípios bíblicos, e res-
peitar o bem estar do aconselhando e de outras pessoas. Quando for necessário tomar uma 
decisão delicada, o conselheiro deve discutir o assunto confidencialmente com um ou dois 
conselheiros cristãos e/ou com um advogado, médico ou pastor que possa ajudá-lo a tomar 
a decisão certa. Muitas vezes, essas consultas podem ser feitas sem que a identidade do 
aconselhando precise ser revelada. Quando tiver que enfrentar uma situação dessas, o con-
selheiro deve reunir o maior número possível de dados concretos (inclusive o que a Bíblia 
ensina sobre o assunto), confiar na direção de Deus e, então, tomar uma decisão sensata, 
com base nas evidências disponíveis.”

Alerta: a natureza sensual do aconselhamento e a ética

O psicólogo Albert Friesen, especialista no treinamento de leigos para o exercício do 
aconselhamento pastoral, em artigo publicado sobre a ética no aconselhamento, chama 
a nossa atenção para um assunto de extrema importância. Ele expõe argumentos com a 
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intenção de deixar claro que o aconselhamento implica questões tão pessoais e íntimas 
que se torna sensual em certo sentido. Seus argumentos são de que no ambiente de acon-
selhamento podem existir:

•	 Confiança;  
•	 Proximidade; 
•	 Temas íntimos e secretos;
•	 Privacidade;
•	 Satisfação de estar juntos;
•	 Duas pessoas com objetivos comuns;
•	 Confidências;
•	 Isolamento etc.

Por isso, o aconselhamento deve sempre ser feito pelo casal ministerial, especialmen-
te, quando a aconselhanda for uma mulher. O pastor ministerial e a esposa podem realizar 
o aconselhamento em separado, caso lidem com pessoas do mesmo sexo (a esposa, com 
mulheres e o marido, com homens) pois, em algumas situações, a comunicação com pesso-
as do mesmo sexo flui mais facilmente.

A comunicação supre necessidades, e assim se desencadeia o desejo de mais. Isso pode 
acontecer tanto com o conselheiro quanto com o aconselhando; pois, se o conselheiro não 
consegue a qualidade comunicacional em seu casamento que ele consegue produzir com 
seus aconselhados, isso é perigoso! Cuidado com as carências!

Formas de contato íntimo, que podem assumir conotação sexual:
•	 Piadas ambíguas;
•	 Abraços;
•	 Olhares – os olhos são a janela da alma, revelam o mais profundo da essência humana; 
•	 	Duração do tempo do aconselhamento aumentado, sem limites claros, pode significar 

um envolvimento afetivo e sentimental, pode significar uma transferência passional.

è		O secreto sentimento de inveja. Enquanto o conselheiro ouve a aconselhada, 
mesmo que ao lado de sua esposa, ele pode experimentar secretos desejos de 
experimentar algumas vivências que ela teve/tem, ele pode sentir a vontade de 
estar no papel do marido dela. Também a aconselhada pode desejar estar no lugar 
da esposa do conselheiro, quando este, descuidadamente, revela sua vida pessoal; 
ela pode ter inveja da esposa do conselheiro, achando que este trata a sua esposa 
da mesma forma que trata a sua aconselhada.

è		O aconselhamento pressupõe delegação de poder. Quem busca aconselhamen-
to, delega poder ao seu conselheiro de interferir na sua vida. E como qualquer 
oportunidade de poder se transforma em tentação, também no aconselhamento 
o conselheiro se verá tentado a abusar e explorar as possibilidades deste poder.

Portanto, vigiemos e oremos sem cessar! 
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Encaminhamentos 

Reconhecer nossas limitações, em muitos casos, é o melhor que podemos fazer pelo 
aconselhando. Encaminhar não significa deixar de acompanhar o caso, demonstrar interes-
se e apoio. Em algumas situações também é possível, ou até mesmo recomendável, encami-
nhar e manter o aconselhamento.

Quando devo encaminhar?
Gary Collins cita ser importante procurar ajuda externa para aconselhandos que:
ü  Estão em dificuldades legais;
ü  Têm graves necessidades financeiras;
ü  Exigem cuidados médicos;
ü  Estão severamente deprimidos ou com intenções suicidas;
ü  Parecem estar perdendo o controle sobre seu comportamento, pensamentos ou 

emoções;
ü  Exigem mais tempo ou energia emocional do que podemos dar;
ü  Querem mudar de ajudador;
ü  Mostram comportamento extremamente agressivo ou sensual;
ü  Têm sentimentos fortes de antipatia, são sexualmente estimulados, ou ameaçam 

o ajudador;
ü  Têm um problema que parece estar piorando, apesar da ajuda;
ü  Têm problemas que ultrapassam o treinamento ou habilidade de ajuda do ajudador; e/ou 
ü  Parecem estar severamente perturbados.

O mesmo autor apresenta uma lista de sintomas que podem indicar a presença de 
distúrbios severos:

•	 	As pessoas acreditam (sem qualquer base na realidade) que outros estão tentando 
fazer-lhes mal, atacá-las sexualmente, ou influenciá-las de maneira estranha;

•	 	Tem ilusões de grandeza sobre si mesmas;
•	 	Mostram mudanças súbitas em seus padrões típicos de comportamento;
•	 	Tem alucinações, ouvindo sons ou vozes inexistentes, ou vendo pessoas ou coisas 

inexistentes;
•	 	Tem idéias rígidas, bizarras ou temores que não podem ser influenciados pela lógica;
•	 	Envolvem-se em padrões repetitivos de atos compulsivos ou pensamentos obsessivos;
•	 	São desorientadas (não tem percepção do tempo, lugar ou identidade pessoal);
•	 	Estão deprimidas, ou estranhamente eufóricas e/ou agressivas;
•	 	Retiram-se para o seu mundo interior, perdendo interesse nas atividades normais.

Para onde encaminhar?
Procure ter uma relação dos possíveis profissionais ou instituições a serem indicadas. 

Procure saber como a religião é vista por eles e conhecê-los antes da indicação. Se possível, 
busque profissionais que sejam norteados por princípios bíblicos e cujo trabalho seja reco-
nhecido por outros pacientes.
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Como encaminhar?
Alguns cuidados são necessários para que o aconselhando não se sinta rejeitado ou 

“passado” para outra pessoa. Talvez, ele fique decepcionado ou zangado. O correto é alertá-
-lo desde o início, mencionando esta possibilidade. Envolva-o na decisão de fazer o encami-
nhamento, ajude na definição de como acontecerá e conversem sobre como será o relacio-
namento de ajuda após este encaminhamento.

O aconselhamento de iguais funciona?
O termo “aconselhamento de iguais” normalmente é utilizado para referir-se aos pro-

cessos em que o conselheiro é leigo e não um profissional do aconselhamento. Pesquisas têm 
sinalizado que os conselheiros leigos que se esmeram na função são frequentemente tão 
eficazes quanto os profissionais. Aqui utilizaremos o conceito para refletir sobre as possibi-
lidades do aconselhamento entre colegas de “trabalho”, no caso pastor aconselhando pastor.

Pastor aconselhando pastor, o que facilita e o que dificulta?
Como já mencionado, sabemos que o aconselhamento é bíblico  ou tem fundamentos 

na Palavra de Deus - (Pv 11.14; Pv 15.22; Rm 1.11 e 12; 1Ts 4.18; 5.11; Cl 3.16; Hb 3.13; 
10.24). Portanto,  é adequado e traz bons resultados. Porém, a situação de pastor ajudando 
pastor exige alguns cuidados como:

•	 	A qualidade do relacionamento influenciará, positiva ou negativamente.
•	 	Aumenta a necessidade do cuidado com o estabelecimento da relação, no que se 

refere a neutralidade (não se envolver emocionalmente) e confidencialidade.
•	 	Aumenta a possibilidade de quem está na posição de conselheiro se identificar for-

temente com o que o aconselhando está expondo, pela similaridade das vivências. 
Tal situação pode favorecer o entendimento da situação, porém, ao mesmo tem-
po, inviabilizar que algumas alternativas sejam apresentadas para um determinado 
conflito devido uma visão unilateral da situação.

•	 	O fato do ajudador ter mais intimidade com o ajudado pode acelerar o processo e 
trazer resultados mais rápidos. Pois, como conhece a família, sua situação de traba-
lho, seu estilo de vida, suas crenças, pode orientar mais ativamente. 

•	 	O conselheiro leigo geralmente tem mais disponibilidade de tempo do que um pro-
fissional.

•	 	Conselheiro e aconselhando falam a mesma língua, e, portanto, comunicam-se 
usando expressões que o aconselhando pode compreender.

•	 	A responsabilidade é do conselheiro no estabelecimento do espaço propício para a 
relação de ajuda e por isso, sua postura, será fundamental.

•	 	Faz-se necessária clareza na definição dos papéis assumidos na relação conselheiro 
/ aconselhando, independentemente da hierarquia e das funções que exerçam fora 
do contexto do aconselhamento.

Pr. Nestor Ferreira e Dsa.  Lilian Ferreira
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O pastor e as  
doenças modernas

Pr. Edmilson Mendes e Dsa. Maria Regina Guimarães Longo

PARTE 2 23

Nos acostumamos a tratar com doenças e enfermidades de uma maneira bem lógica: 
está com dor de garganta? O médico receita um anti-inflamatório. Se é febre, um antitér-
mico. Está com gripe? Um pouco de vitamina C, muito líquido e descanso resolve. Dor de 
cabeça? Tome um analgésico e ela irá embora. 

Logicamente estou citando enfermidades simples, mas estamos acostumados a li-
dar com doenças que são claras e com diagnósticos e tratamentos bem determinados, 
mas hoje em dia nos deparamos com inúmeras enfermidades que são difíceis de serem 
diagnosticadas e mais difíceis ainda de serem tratadas, uma vez que nem sempre os me-
dicamentos dão os resultados esperados, às vezes nem se sabe ao certo do que se trata, 
como começou, o motivo etc. Estas são as chamadas doenças atuais ou modernas. Do-
enças que surgem a partir de uma realidade da sociedade e que, muitas vezes, achamos 
que é simplesmente “dengo” do doente ou até uma possessão demoníaca, enquanto, na 
verdade, se trata de disfunções originárias do modo de vida, das pressões da sociedade, 
da alimentação inadequada etc.

A cada dia cresce no Brasil o número de pessoas vítimas desse tipo de doença. A lista 
é grande: anorexia, depressão, ansiedade, bulimia, síndrome do pânico, TOC (Transtorno 
Obsessivo Compulsivo), fobia dos mais diversos tipos, hipertensão, câncer, diabetes, aler-
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gia, insônia, fibromialgia, enxaqueca, estresse, gastrite, obesidade, compulsão por bebida, 
chocolate ou fumo, mas onde estão os vírus, as bactérias causadoras dessas doenças?

O que se vê é que muitas dessas doenças têm se originado na forma de vida das 
pessoas. Por exemplo, existem pessoas que sofrem de uma fobia específica chamada 
de nomofobia (do inglês “no móbile”), que é pânico e angústia pela falta do celular. Há 
pessoas que passam o dia inteiro na internet ou conectadas de alguma forma e quando 
isso não é possível, entram em pânico absoluto e simplesmente não conseguem mais 
viver sem o computador. Assim, deixam de viver a vida real, seus contatos virtuais são 
muitos e quase nenhum contato físico. “O viciado não quer fazer outra coisa e abdica até 
mesmo do convívio com a família, vivendo só em função daquela determinada tecnologia. ... 
Quando chega nesse ponto, a compulsão passa a ser um problema”, explica a psicóloga Ân-
gela Ferreira Batalha. Como este, existem uma infinidade de males que são causados 
por situações semelhantes. 

A nossa sociedade tem colocado exigências que se tornam verdadeiros obstáculos 
para uma vida saudável e normal. Ela diz: “você tem que ser magro”, ou melhor, raquítico, 
então vemos várias pessoas vítimas de anorexia ou bulimia. Ela diz: “você tem que estar 
sempre antenado, na moda, ser atualizado”, então vemos pessoas deprimidas por não te-
rem tudo o que a sociedade exige, ou ainda desesperadas, quando precisam passar alguns 
instantes sem comunicação. A sociedade diz: “beber socialmente é chique”, então vemos 
jovens e até adultos se perdendo nas bebidas, drogas, fumo etc. A sociedade diz: “você tem 
que fazer sucesso na sua turma, pegar todos ou todas”, então vemos uma geração perdida 
em sentimentos, vítima de AIDS, colecionando casamentos, separações, filhos, dívidas, 
sem saber o que fazer com tudo isso.

No Brasil, este tipo de doença já lidera o ranking de mortes, embora a expectativa de 
vida do brasileiro tenha subido de 69,3 para 72,7 anos nos últimos dez anos. Estas doenças 
têm causado muitas mortes prematuras. Por exemplo: nas regiões Sul e Sudeste, o câncer 
representa a segunda causa de morte, sendo que, segundo estatísticas, apenas 10% das 
neoplasias é de origem genética, os outros 90% se devem ao modo de vida desregrada que 
vivemos hoje em dia. 

Hoje assistimos muitas crianças sofrendo de estresse, ansiedade, obesidade, hiperten-
são etc. Chegamos a nem acreditar que seja verdade, às vezes julgando como “manha” da 
criança, mas pense um pouco: quando éramos crianças, a maioria de nós passou a infância 
em casa brincando até os cinco ou seis anos, só então íamos para a escola, começávamos 
a aprender a ler com sete anos, voltávamos para casa, tínhamos lição de casa, tempo para 
auxiliar a mãe em atividades da casa e depois, brincar um pouco mais.

Hoje, as crianças, em sua maioria, passam o dia na creche a partir da mais tenra idade, 
pois precisa de estímulos para seu desenvolvimento ou porque a mãe trabalha o dia inteiro 
e não tem ninguém para cuidar de seu filho. Aos quatro anos, já começa a conhecer letras e, 
se duvidar, já é cobrada à leitura, é pressionada a se destacar das demais, pois a concorrên-
cia é muito grande e quanto mais ela souber e mais adiantada estiver, mais chances ela terá. 
Para as crianças que têm melhor condição econômica, a pressão se torna ainda maior, pois 
além da escola, elas têm aulas de inglês, de música, um esporte, cursos que irão melhorar 
seu desempenho etc. E quando elas brincam? Ora, já estão se divertindo com o inglês, com 
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a música, com o esporte e com os cursos variados, pois eles trabalham com métodos espe-
ciais para crianças. Você consegue imaginar a carga que uma criança desta carrega?

Por outro lado, se os filhos não têm condições de usufruir desses benefícios por difi-
culdades financeiras dos pais, quem sofre são estes, que se sentem em desvantagem, pois 
não podem oferecer tudo para seus filhos. Então, se matam de  trabalhar e usam tudo o que 
ganham para satisfazer os desejos dos pequenos, o que lhes traz um alívio na consciência. 
Mas com este esforço, passam mais tempo longe de casa, chegam estressados e mortos de 
tanto trabalhar e os filhos continuam sem o convívio, o contato e a educação dos pais.

Enquanto crescem, estas crianças continuam sofrendo pressões tanto da sociedade 
como da própria família. Pais cobram o dinheiro gasto com seus filhos, eles precisam dar re-
torno. Sem contar todo o trauma causado por separações, novos casamentos, meio irmãos, 
competição entre os pais etc. Além de tudo isso, ainda tem uma sociedade que dita regras 
para esses jovens e eles ficam desesperados para conseguirem alcançar.

Um exemplo claro é a anorexia. É um problema extremamente grave e, na maioria dos 
casos, é tratada como se fosse “manha” do doente. Uma jovem que está sofrendo de anorexia 
se vê gorda de verdade, não consegue perceber o quanto está raquítica, não consegue comer, 
passa mal e é uma das enfermidades mais difíceis de serem tratadas, levando uma grande parte 
de suas vítimas ao óbito. Salvo raríssimas exceções, esta enfermidade precisa ter o acompanha-
mento de um psicólogo, precisa da presença e apoio dos pais, de muita atenção e preocupação. 

As chamadas doenças modernas são como um alerta de que algo não vai bem com 
nosso ser, assim como a febre e a dor nos dão este alerta, assim são as doenças modernas. 
Elas não são o problema em si, mas apontam para algo que está errado, algo que precisa ser 
mudado e corrigido. 

Sendo cristãos, não podemos nos esquecer de que as doenças nos acompanham deste 
o início do mundo. Todas as doenças são frutos do pecado. Com a entrada do pecado, entra-
ram também as enfermidades. Todo tipo de doença tem seu surgimento com o pecado, mas 
isso não quer dizer que são todas possessões demoníacas, e sim influências de um mundo 
corrompido e frutos de escolhas mal feitas em nossas vidas.

Precisamos tomar cuidado e orar pedindo discernimento a Deus em todas as cir-
cunstâncias. Deus nem sempre vai curar milagrosamente a todos, portanto, um perfeito 
diagnóstico e um encaminhamento para os corretos cuidados é a obrigação de todo cris-
tão. Todo esse processo jamais anulará a oração, mas muitas pessoas têm sido vítimas 
da negligência e da falta de conhecimento de alguns cristãos, que acham que podem, 
sozinhos, resolver o problema.

Para ficar mais claro nosso entendimento com relação à importância dos médicos e 
psicólogos, gostaria de fazer uma comparação. Quando vamos construir uma casa ou mes-
mo uma igreja, precisamos de um engenheiro e de um pedreiro. Eu e você não conhecemos 
os cálculos de ferro, cimento, vigas e a forma correta de  fazer para levantar paredes retas, 
obter a mistura certa da massa etc. Não adianta simplesmente ler o texto em Mateus 7, 
sobre edificar nossa casa na rocha que é Cristo, sem cumprir todas as exigências técnicas 
para que ela fique em pé. Sem dúvida, é preciso orar o tempo todo, pedir que Deus dê sabe-
doria, responsabilidade e honestidade ao engenheiro e ao pedreiro, para que façam tudo da 
maneira certa, mas não posso simplesmente dispensá-los e construir minha casa sozinha.
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Assim também funciona com nossa saúde, não podemos achar que dominamos tudo 
ou que tudo é influência demoníaca, mas devemos orar, buscar a presença e a orientação 
de Deus, pedindo ao Espírito Santo discernimento e, então, encaminhar o doente para os 
devidos cuidados de médicos, psicólogos e outros profissionais, fazendo nossa parte no 
acompanhamento, cuidado e oração.

Temos o hábito de julgar as pessoas pela aparência e tiramos conclusões precipitadas 
e, muitas vezes, desastrosas. A maioria das doenças citadas não são simples de serem diag-
nosticadas ou percebidas, por isso, em certos casos,  quando a pessoa resolve buscar ajuda 
já está num estágio bem avançado. 

Um exemplo é a depressão. “Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depres-
são afeta cerca de 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. No 
Brasil, são cerca de 13 milhões de depressivos. A depressão e ansiedade são responsáveis pela me-
tade (740 milhões de pessoas) das doenças mentais existentes no mundo. Pesquisa desenvolvida 
no Brasil aponta que de 2% a 5% das crianças sofrem de transtornos depressivos. A síndrome do 
pânico atinge de 2% a 4% da população mundial. Cerca de 15% das mulheres relatam sintomas 
de depressão nos seis meses que se seguem ao nascimento de um filho.

A depressão é apontada pela OMS como a quinta maior questão de saúde pública e até 
2020, deverá estar em segundo lugar. 10% da população mundial já teve depressão, 60% não 
faz tratamento e apenas 50% é diagnosticada corretamente. Apesar de atingir uma grande 
parte da população, a depressão, muitas vezes, não é diagnosticada nem tratada de maneira 
adequada. Hoje a doença é a quarta causa global de incapacidade e deve se tornar a segunda até 
o ano de 2021. “O número de crianças e adolescentes norte-americanos com transtorno bipolar 
aumentou 40 vezes, de 1994 a 2003”. 

Para mim, estes números são assustadores. A depressão se instala normalmente devi-
do a um grande estresse que pode ser gerado por inúmeros fatores, como: diminuição dos 
relacionamentos inter-pessoais, por causa do uso de tecnologias de comunicação (e-mails, 
MSN, Orkut), acúmulo de funções, decepções amorosas, filhos problemáticos, pais proble-
máticos, pressão do grupo etc. O deprimido sente-se sem saída diante de seu problema ou 
situação, tornando-se apático, isola-se do convívio social e recusa qualquer tipo de trata-
mento, pois pensa que seu problema não tem solução.

Via de regra, o estresse é resultado de esforços além da conta a que nos submetemos, é 
quando exigimos demais de nosso corpo e da nossa mente, podendo se manifestar das mais 
diversas e variadas formas como gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável, alergias, 
compulsão alimentar, pânico e, por fim, a depressão, que muitas vezes são mecanismos de 
defesa do nosso corpo.

Infelizmente, a depressão é uma doença muito vista como possessão demoníaca no 
meio evangélico quando, na verdade, é uma disfunção que precisa de um tratamento sério e 
cuidadoso, logicamente sem abrir mão do acompanhamento em oração e aconselhamento. 
Mas deve ser encarada como as demais enfermidades. 

Assim como a doença, na visão cristã, é fruto da entrada do pecado no mundo, tam-
bém sabemos que muitas enfermidades são desenvolvidas a partir de sentimentos errados 
e egoístas, que cultivamos em nossos corações. No livro de Provérbios, podemos ler algu-
mas pistas que há muito tempo foram dadas e que muitas pessoas não valorizam: “O cora-



27O pastor e as doenças modernas

ção alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos” (Pv. 17: 22); “o ânimo sereno 
é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos” (Pv. 14: 30).

Nossa sociedade prega que podemos resolver todos os nossos problemas por conta 
própria, como se tivéssemos o controle absoluto sobre nossa vida e isto é simplesmente 
impossível, o que leva muitas pessoas às decepções, frustrações, competição desenfrea-
da e até mesmo ao suicídio.

Além disso, vivemos num mundo em que, conforme Jesus já havia dito, o amor tem 
esfriado de uma forma assustadora, gerando sentimentos que fazem adoecer tanto os que 
sentem como aqueles que convivem com ele, como ódio, inveja,  desejos desenfreados, mal-
dade, infidelidade, hipocrisia, orgulho, ingratidão, sensualidade, injustiça e tantos outros. 
Todos esses sentimentos são tão nocivos para nossa saúde, como um copo de veneno. Po-
rém não é um veneno qualquer, mas um veneno que vai adoecendo e apodrecendo lenta-
mente, paulatinamente, sem que seja percebido. Quando se dá conta, já estamos todos 
contaminados, cada veia, artéria, célula e órgão do nosso corpo, ajudando nosso próprio 
organismo a desenvolver doenças crônicas e fatais.

Precisamos estar atentos para todo este mal, abrindo nossos olhos para esses senti-
mentos que querem se instalar em nosso coração e em nossa mente, a fim de dominar nos-
so viver. Também devemos ajudar as pessoas que nos cercam a enxergarem o mal, fazendo 
com que sentimentos tão mesquinhos e pequenos, pouco a pouco, sejam vistos como nor-
mais, comuns, afinal, todo mundo faz assim, todo mundo reage assim etc.

Não podemos nos conformar com este mundo, já dizia Paulo em Romanos 12: 2,  mas 
precisamos sempre nos transformar e renovar a nossa mente em Cristo Jesus, para não 
perdemos de vista a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

 

Pr. Edmilson Mendes e Dsa. Maria Regina Guimarães Longo

(Texto originalmente publicado no livro Um Ministério Santo para o Deus Santo)





A vida devocional do pastor
Esposa de pastor:  

solução ou problema?
Pr. Elias Alves Ferreira e Ms. Marilsa Ferreira

PARTE 3 29

“Como a corça anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti, ó Deus!”
Salmos 42.1

Não dá para termos um ministério equilibrado e próspero sem que primeiro sejamos 
pastoreados por Deus. Isso se faz necessário para que tenhamos uma boa vida devocional. 
O provérbio popular que diz que “quem não dá tempo para Deus, perde o seu tempo” é uma 
verdade. Por isso precisamos saber que muito mais do que as nossas atividades, o Senhor 
precisa que as nossas vidas estejam aos seus cuidados. Antes das obras das nossas mãos, 
Deus precisa dos nossos corações.

Na verdade, precisamos ter duas cadeiras em nossos escritórios. Uma para orar e outra 
para pesquisar, usar internet e preparar sermões. Na maioria das vezes, achamos que Deus 
está interessado apenas na cadeira da pesquisa e esquecemos que necessitamos de confis-
são, de quebrantamento e comunhão com os céus. Os irmãos precisam de nós, mas nós 
precisamos indispensavelmente de Deus.

Vamos considerar a importância da vida devocional refletindo sobre “Coré” e “Os Fi-
lhos de Coré”. Nossa vida devocional revelará em qual desses grupos estamos.
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Coré – Números 16

Deus havia tirado Israel do Egito com mão poderosa. As pragas haviam envergonha-
do as divindades egípcias. O Mar Vermelho havia recuado para dar caminho para o povo 
de Deus passar. O Exército egípcio havia sido exterminado pelas águas. Águas amargas 
haviam sido adocicadas. O maná com sabor de mel orvalhava como neve todos os dias. O 
serviço sacerdotal com todos os seus detalhes já havia sido instituído. Uma inseparável nu-
vem fazia sombra sobre eles durante o dia, e à noite, esta mesma nuvem transformava-se 
numa coluna de fogo, dando segurança para o acampamento. Os espias já haviam voltado 
com um enorme cacho de uvas, figos e romãs, anunciando que, de fato, a terra manava leite 
e mel... Ainda assim, Coré, bisneto de Levi, rebelou-se contra Moisés. Ingratidão, ambição e 
desequilíbrio espiritual contagiaram muita gente provocando morte para ele, a maioria dos 
seus familiares e 14.700 israelitas.

Remanescentes de Coré – I Crônicas 6. 54-67 – 9.19.32

Apesar da tragédia, da morte de tanta gente, Deus usou o caos para curar uma descen-
dência. Nada foge da sabedora e do propósito divino.

Alguns remanescentes foram poupados e podemos perceber hoje que vale a pena ter 
comunhão com Deus. 

Apesar do estigma de serem descendentes de rebeldes, os coraítas, no futuro, compu-
seram tantos cânticos lindos e exerceram com grandeza o ministério designado a eles.

Vamos comparar a rebelião de Coré e os seus �filhos” baseados em apenas um de seus 
salmos, o  42.

        

CORÉ (Nm 16) FILHOS DE CORÉ (Sl 42)

Perto do Templo, na Tenda da 
Congregação, mas longe de Deus.

Longe do Templo, no norte de Israel,  
mas perto de Deus.

Sentia-se forte – v. 2 – “....Com eles 
estavam duzentos e cinquenta israelitas...” 

Sentiam-se fracos v.1 – “Como a corça 
anseia por águas correntes, a minha alma 
anseia por ti, ó Deus.”

Confiavam na força política – v. 2 –  “...
líderes bem conhecidos na comunidade e que 
haviam sido nomeados membros do concílio.”

Confiavam em Deus v.11 – “Por que você 
está assim tão triste, ó minha alma? Por que 
está assim tão perturbada dentro de mim? 
Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o 
louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.”

Confronta Moisés e Arão – v. 3 – “Eles 
se ajuntaram contra Moisés e Arão...”

Confrontam o interior – v. 2 – “A minha 
alma tem sede de Deus, do Deus vivo...”
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CORÉ (Nm 16) FILHOS DE CORÉ (Sl 42)

Desafia Moisés – v. 3 “...e lhes disseram: 
“Basta! A assembleia toda é santa, cada um 
deles é santo, e o SENHOR está no m eio 
deles...”

Eram desafiados – v. 10 – “Até os meus 
ossos sofrem agonia mortal quando os meus 
adversários zombam de mim, perguntando-me 
o tempo todo: Onde está o seu Deus?”

Acusa – v. 3 – “Então, por  que vocês se 
colocam acima da assembleia do SENHOR?”

Oram e cantam – v.8 – “Conceda-me o 
Senhor o seu fiel amor de dia; de noite esteja 
comigo a sua canção. É a minha oração ao 
Deus que me dá vida.”

Preocupado com a Liderança – vs. 9 e 
10 – “Disse-lhes Moisés... Ele trouxe você e 
todos os seus irmãos levitas para junto dele, 
e agora vocês querem também o sacerdócio?”

Preocupados com a adoração – v. 4
“...Pois eu costumava ir com a multidão, 
conduzindo a procissão à casa de Deus, com 
cantos de alegria e de ação de graças entre a 
multidão que festejava.”

Saudades do Egito – v. 13 – “Não lhe 
basta nos ter tirado de uma terra onde 
manam leite e mel para matar-nos no 
deserto?...”

Saudades de Deus v. 2 – “Quando poderei 
entrar para apresentar-me a Deus?”

Era impaciente – v. 14 – “Além disso,  
você não nos levou a uma terra onde manam 
leite e mel, nem nos deu uma herança de 
campos e vinhas.”

Esperavam no Senhor – vs .5 e 11 –  
“Por que você está assim tão triste, ó minha 
alma? Por que está assim tão perturbada 
dentro de mim? Ponha a sua esperança em 
Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu 
Salvador e o meu Deus.”

O resultado foi morte – vs. 32, 33 
– “e a terra abriu a sua boca e os engoliu 
juntamente com suas famílias, com todos 
os seguidores de Coré e com todos os seus 
bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo 
o que possuíam; a terra fechou-se sobre eles, 
e pereceram, desaparecendo do meio da 
assembleia.” 

O resultado foi comunhão com Deus – 
“Deus... Deus Vivo... Deus da minha vida... 
minha Rocha.”

Um Coré rebelde e amargo ou um “Filho de Coré” curado, de bem com Deus? A resposta 
não está nas palavras ou na aparência e sim na vida devocional.
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ESPOSA DO PASTOR

“Quem encontra uma esposa encontra algo excelente; recebeu uma bênção do Senhor.”  
– Pv 18.22

Encontrar alguém para casar é algo maravilhoso. Foi Deus quem disse: “Não é bom que 
o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda” – Gn 2.18. 

O livro de Rute traz uma mensagem especial para os relacionamentos interpessoais que 
muito pode ser aplicado ao casamento: “...porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer 
que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus” – Rt 1.16. 

Em meio a muitas dificuldades, Rute tomou a decisão que mudou seu destino para 
sempre. Deixou de ser uma moabita, um povo que vivia à margem da vontade de Deus, para 
ser israelita, povo sacerdotal de Deus, inclusive da linhagem de Jesus. Viúva, falida finan-
ceiramente, abandonou suas raízes culturais e espirituais, se apegou intensamente a Deus, 
à Noemi e ao seu povo. Mas o que é um casamento? 

ü		Casamento começa com uma decisão. O casamento em si anuncia uma mudança de 
vida. Dois caminhos solitários se unem para formar uma estrada única, muito maior e 
melhor. Mas para que isso ocorra é preciso vontade, desejo, entrega... uma de-cisão. 

ü		Casamento é uma viagem - “...porque aonde quer que tu fores irei eu...”. Uma das 
melhores coisas da vida é viajar e conhecer lugares novos. Assim são as oportunida-
des que se abrem com o casamento. Situações novas surgem: onde a personalidade 
amadurece, a responsabilidade cobra o seu lugar, segredos se revelam e revelações 
se tornam segredos, a vida passa a ter objetivos, o corpo descobre químicas novas, 
a alma compõe novas melodias, o espírito estabelece seu alvo... Enfim, o passado 
torna-se passado e uma nova história passa a ser escrita.

ü		O casamento oferece um ninho onde dois corações possam descansar – “...e 
onde quer que pousares, ali pousarei eu..”. A vida neste mundo é cercada de tribulações. 
Reveses, perdas, imprevistos e setas espirituais, não poucas vezes, nos atingem. O 
casamento, nestes momentos, se apresenta como lugar, onde somos: amados, com-
preendidos, respeitados, revigorados, pacificados, satisfeitos... 

ü		Casamento é união de dois povos – “...o teu povo é o meu povo...”. Na adaptação da vida 
a dois é interessante saber que o cônjuge tem um passado diferente, assim como opiniões 
e gostos diferentes. Isso deve ser respeitado, porém, a nova história deve continuar.

ü		Casamento sobrevive com Deus – “... o teu Deus é o meu Deus”. A presença de 
Deus é indispensável no casamento. A comunhão com o Senhor coloca o lar no 
melhor lugar do mundo: a rocha chamada Jesus Cristo. Quando os dois servem a 
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Deus juntos, o casamento é indestrutível. Desta forma, “o teu Deus” materializa-se 
na maravilhosa expressão “o meu Deus”. O casamento deixa de ser formalidade e 
transforma-se num ambiente abençoador.

Esposa de pastor: solução ou problema?

Se casamento é bom, imaginemos uma esposa de pastor. Ela é mais que uma figura, 
um símbolo, mas alguém que, quando vive debaixo da mesma vocação, da mesma missão, 
passa a contribuir eficazmente para o crescimento e solidificação do Reino de Deus. O Espí-
rito Santo, por intermédio do Apóstolo Paulo diz: “Mulheres, sujeitem-se (submetam-se) cada 
uma a seu marido, como ao Senhor” – Ef 5.22. Assim, ela faz parte da solução dentro da Igreja. 

Estar bem casado, além de privilégio, é uma forma de pregar o Evangelho. É importan-
te que o pastor tenha uma esposa idônea para lhe auxiliar. Quando o Senhor dirige o casal, 
o nome dele é glorificado. Mas atenção: O pastor deve respeitar os limites da sua esposa 
e toda ajuda que ela puder oferecer deve ser espontânea, conquistada e não imposta, para 
que não lhe seja um fardo. 

Expectativas da igreja

A igreja possui muitas expectativas sobre a esposa de pastor. Quando o pastor assume 
uma igreja, os irmãos observam quais ingredientes contém o “Kit – Mulher de Pastor”. Para 
eles, ela deve ser:

1.  Boa dona de casa. A casa do pastor deve estar sempre arrumada.
2.  Bom relacionamento com o esposo (pastor). De preferência discreta e romântica.
3.  Filhos bem arrumados e comportados. Anjinhos e pastorzinhos.
4. Ter alguma capacidade especial dentro da igreja. 
5. Equilibrada e cheia de fé nas tribulações.
6. Ter um padrão de elegância que possam admirar e imitar.
7. Conselheira. Que tenha sempre uma palavra “amiga” para todos.
8. Substituir o pastor na sua ausência, ou seja, que seja pastora.  

Na verdade, este “kit” é utópico para a esposa do Pastor e para a igreja. É bem verdade 
que quanto mais qualidades possuir, melhor é, porém, a exigência da perfeição tem levado 
muitas esposas de pastor a uma vida frustrada.

Quando a esposa de pastor é problema?

1. Quando não consegue entender o propósito para o qual foi chamada.
2. Quando vê a igreja como sua rival.
3. Quando é excessivamente ciumenta.
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4. Quando é muito ausente do ministério do pastor.
5. Quando se envolve em “fofocas”.
6. Quando cria inimizades dentro da igreja.
7. Quando não é auxiliadora do esposo. Fala mal dele.
8. Quando não guarda sigilos das informações privilegiadas ou dos aconselhamentos.

Quando a esposa do pastor é solução?

1.  Quando vive como serva no reino de Deus – “Respondeu Maria: Sou serva do Senhor...” 
Lc 1.38 (a)

2.  Quando entende o propósito de Deus para sua vida – “... que aconteça comigo confor-
me a tua palavra. Então o anjo a deixou.” – Lc 1. 38 (b)

3.  Quando assume (auxilia) o ministério junto ao esposo – “Por essa razão, o homem 
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.” –  Gn 2.24

4.  Quando teme ao Senhor e deseja estar no centro de sua vontade – “Quer você se volte 
para a direita quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: ‘Este é o caminho; 
siga-o’.” – Is. 30. 21 

5.  Quando é pacificadora – “Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos 
de Deus.” – Mt 5.9

6.  Quando leva uma vida de oração – “Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda 
oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos 
os santos.” – Ef 6.18.

7.  Quando é controlada pelo Espírito Santo – “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra 
essas coisas não há lei.” – Gl. 5.22, 23

8.  Quando vigia suas palavras – “O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, 
para que saibam como responder a cada um.” Cl 4.6.

O grande estigma da esposa de pastor – “A mulher sem nome”

“Mulher sem nome” é o grande dilema de muitas esposas de pastores. Normalmente, nas 
apresentações, pronuncia-se o nome do Pr. Fulano de tal e sua esposa (sem nome). Ou, às vezes, 
ela é apresentada (quando não está com ele) pelo nome e ninguém parece notar então comple-
tam dizendo de que ela é esposa de pastor, então  todos a olham com grande curiosidade.

Algumas esposas, antes de se casarem, já entram no casamento conscientes de que  o 
futuro marido deseja essa excelente obra. Para outras, isso acontece após o casamento. E aí 
vem a seguinte questão: “Casei-me com o homem e não com o pastor.” E agora?

Muitas esposas de pastores preferem viver no anonimato por não se sentirem vocacio-
nadas ou chamadas para tal papel. Outras, por temer cobrança da igreja, que espera uma 
mulher modelo em todos os aspectos, preferem se esquivar de qualquer atividade para não 
se expor as críticas.



35A vida devocional do pastor

Seja qual for a razão, a verdade é que muitas esposas de pastores estão reprimidas, 
sufocadas, frustradas e, consequentemente, infelizes. Vivem nesta posição como se esti-
vessem carregando um fardo.

É preciso refletir sobre uma importante situação. “Estar mulher de pastor ou ser mulher 
de pastor”? Parece ser a mesma coisa, mas são duas situações totalmente diferentes. A pri-
meira atitude é definir em qual das duas a mulher se situa. “Estar mulher de pastor” é viver à 
espera de que essa situação se reverta, não sentir alegria pelo ministério do esposo, não con-
seguir compreender os sentimentos que o esposo têm pela igreja, que passa a ser sua maior 
rival. A situação torna-se um campo para se medir forças e só uma das duas será vencedora.  

“Ser esposa de pastor” implica cumplicidade. Por ser uma só carne com seu marido, 
tudo o que lhe traz alegria é alegria pra ela também. É ter consciência de que é uma serva 
de Cristo. Que deve ser fiel, obediente e temente a Deus; é estar convicta de que, por temor 
a Deus, deve ser boa esposa, mãe, amiga, companheira, cumprindo assim o propósito para 
o qual foi criada: “mulher idônea”, ao lado de seu esposo.  

Muitas mulheres têm seu nome mencionado na Bíblia. Sara, Débora, Miriã, Priscila, 
Ester e outras mais. Porém, há outras que seus nomes não foram mencionados (Mc 15. 40). 
A própria Maria, mãe de Jesus, muito pouco se fala dela mesmo sendo ela mãe do Salvador.

Voltando à questão “E agora”? É preciso ter uma vocação especial? Um curso prepara-
tório? Existem muitas opiniões sobre este assunto. Uma delas é que Deus não causa divisão 
na família. Aliás, família nasceu no coração de Deus. Deus não chama um e esquece o outro. 
Ele os criou e os fez uma só carne. Quando criou o homem, criou também a mulher para que 
ambos vivessem e, juntos com os filhos, adorassem o Deus Vivo. Quando se tem convicção 
da submissão ao Deus Todo Poderoso, de como caminhar em busca de obedecer e viver o 
propósito dele não apenas como esposa de um pastor, mas como serva do Deus Altíssimo, 
todos os outros questionamentos ficam pequenos e até insignificantes. A falta da com-
preensão de viver nos planos de Deus talvez seja a situação mais complexa. Ser esposa de 
pastor não é ser esposa de um profissional qualquer, mas é ser esposa de alguém que abriu 
mão de viver uma profissão, para viver um chamado. Um chamado divino. Um ministério. 
E isso deve ser considerado como um privilégio, não para orgulho próprio, mas para a gló-
ria de Deus. Quando a esposa tem esse compromisso de ser e viver para a glória de Deus, 
ela encontrará a fórmula para ser a “esposa ideal de pastor”.  Suas obrigações e funções se 
tornarão atitudes naturais na sua vida particular e na igreja. Como serva de Deus, terá uma 
vida de oração, seu trabalho será com alegria e, consequentemente, ajudará outros, nas 
visitações, nos aconselhamentos, mesmo que não tenha tanta expressão e conhecimento, 
seu testemunho de vida falará em seu lugar.

Diante dessa conscientização, ter ou não “nome” se torna irrelevante. Mesmo porque, o 
que se tem visto, é que quando a esposa de pastor escolhe “ser” esposa de pastor, consequen-
temente, ela ganha nome e a igreja a reconhece como tal, respeitando os seus limites como 
ser humano que é. Tudo isso é um processo que exige crescimento gradativo. E como todo 
crescimento, é um pouco dolorido, pois implica mudanças, tanto por parte da esposa, como 
da igreja. A esposa de pastor não deve esquecer que antes dela ser quem é, é uma pessoa 
limitada como todas as outras, e que precisa sempre buscar crescimento, em conhecimen-
tos seculares e bíblicos. Pv 14. 1 diz: “A mulher sábia edifica a casa...”, para isso é necessário 
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instrução:  Pv 9. 9  “Dá instrução ao sábio, e ele será mais sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em 
entendimento”. A boa instrução trará amadurecimento, maior compreensão do mundo em 
sua volta e bom entendimento da vontade de Deus. Como qualquer outra mulher, ela não 
deve ficar parada no tempo, Há vários recursos disponíveis para se manter informada e um 
deles é a leitura. Um bom livro e a Palavra de Deus podem trazer um grande crescimento. 

E porque não dizer também que deve se profissionalizar secularmente? O reforço do 
orçamento doméstico é bem vindo, quando não desestrutura a família ou o ministério do 
esposo. É muito comum esposas terem sua vida profissional em paralelo ao ministério, 
conciliando sabiamente família e igreja. Apesar do ativismo que se vive hoje, é possível 
conciliar essa situação. Quando se está sob o controle de Deus, as portas se abrem.

Estar no centro da vontade de Deus não é simples, porém, a alegria é incomparável. 

Mais que uma rainha 

Um dia encontrei,
Um amor maior que eu,
Que por sangue, dor e cruz,
Transportou-me das trevas para luz,
Beijou-me a existência que reviveu,
E de verdade, por Jesus me apaixonei!

O Senhor, depois me mostrou,
Alguém muito especial.
Um varão de Deus,
Que por dádiva dos céus,
Tornou-se meu num sonho real,
Que muito, minh´alma amou!

Deixei de ser princesa,
E tornei-me uma rainha.
Hoje cuido de um lar,
Que não canso de amar,
Esta missão é minha,
Que grande riqueza!

Meu Senhor me surpreendeu,
E me deu ainda mais,
Um ministério diferente,
De acolher tanta gente,
Que do meu coração não sai,
Só restando: Glória a Deus!
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Esta vida de amor,
Mesmo não sendo sua autora,
Ajoelho-me com meu esposo,
Procuro levar diariamente consolo,
Testemunhar a Palavra salvadora,
Sou feliz, sou mais que uma rainha... 
Sou esposa de um pastor!

Cuidando da rainha e treinando os campeões

“Em 1924, os Estados Unidos, estavam fazendo grandes avanços na modalidade de 
canoagem de oito remos para competir nos Jogos Olímpicos de Paris. Eram considerados 
vencedores; a medalha de ouro era certa. Um dos membros da tribulação era Benjamin Spo-
ck, que mais tarde viria a ser conhecido como o mais famoso pediatra dos Estados Unidos. 
Outro dos remadores era Bill Havens, de Arlington, Virgínia. Além de estar na modalidade 
de canoagem de oito remos, Havens também era favorito na modalidade de quatro remos 
e na individual.

Entretanto, apenas alguns meses antes de a equipe olímpica viajar para Paris, Havens 
descobriu que sua esposa estava grávida. Era uma notícia maravilhosa, mas o atleta ime-
diatamente viu-se diante de uma decisão transformadora de vida. O bebê de Havens era 
esperado justamente para o período das duas semanas em que Bill deveria estar em Paris 
participando do tão esperado evento olímpico. Depois de consultar familiares e amigos, os 
quais o encorajaram a ir a Paris, Bill concluiu que no melhor interesse de sua esposa e futu-
ro filho deveria permanecer em casa. Em 1º e agosto de 1924, Frank Havens nasceu tendo 
um pai orgulhoso ao seu lado.

Pelo anos que se seguiram, Bill Havens ficou ponderando sobre sua decisão, especulan-
do se tinha sido a correta. Afinal de contas, o sonho de sua vida de subir ao topo do pódio 
nos Jogos Olímpicos nunca se realizou. Levaria quase trinta anos para que Havens soubes-
se que tinha feito a melhor escolha. Um telegrama de Helsinque, Finlândia, em 1952, o con-
firmou: “Querido Papai, obrigado por ficar por perto esperando pelo meu nascimento em 
1924. Estou voltando para casa com a medalha de ouro que o Senhor deveria ter ganhado. 
Seu filho que te ama, Frank’. Frank havia acabado de ganhar medalha de ouro na modalida-
de de canoagem individual de dez mil metros.”1

Pastor, que na sua próxima folga ou férias, quando alguém ou a sua consciência 
questionar sobre esta atitude, você responda: “Estou cuidando da minha rainha e trei-
nando os meus campeões”.

1.  Pastor Pentecostal: 1999 – 34
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Uma situação favorável

Durante muito tempo, a igreja de Cristo teve sérias dificuldades para enfocar os assun-
tos relacionados à vida sexual dos casais. Sexo foi considerado um tema banido de nossos 
templos durante décadas, como se não fizesse parte da vida. Ou, como se Deus tivesse cria-
do o casamento, mas não o relacionamento sexual.

Esta situação foi amplamente favorável ao diabo, pois enquanto nos calávamos sobre o 
relacionamento sexual que agrada a Deus, descrito em sua Palavra, o inimigo disseminava 
a perversão sexual no mundo, e atingia a igreja.

Parece que na mente de muitos cristãos, durante algum tempo, sexo era “coisa do diabo”. 
Este é o conceito amplamente divulgado em nossa cultura. Uma música da Rita Lee (Amor 
e Sexo) define: “...Amor é cristão, sexo é pagão... Amor é divino, sexo é animal...” Ou seja, o 
amor está ligado a Deus, mas o sexo é domínio do diabo, segundo esta ideia.
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Graças a Deus, os conceitos errados em torno do assunto foram caindo e a igreja de 
Cristo percebeu que precisava falar do assunto, pois muitos cristãos se perdiam – e se per-
dem! – justamente nesta área. 

Mas hoje, superamos todos os entraves para tratar do assunto? O tema relacionamen-
to sexual ainda está circunscrito aos encontros de casais, que acontecem raramente nas 
igrejas, quando acontecem. Se não é possível falar nos púlpitos, quando está presente toda 
a congregação, também não podemos tratar  apenas anualmente de um assunto que as 
pessoas lidam cotidianamente. Como líderes, devemos criar um número maior de eventos 
voltados aos casais, que sirvam para trazer a luz bíblica a questões que podem estar escon-
didas, dissimuladas, já que a vida sexual é um assunto que o casal raramente conversa com 
alguém, ainda mais, quando tem dificuldades.

O líder ministerial pode fomentar a criação de eventos voltados aos pastores e esposas. 
Uma sugestão é que alguns cultos ministeriais sejam específicos a esses casais, podendo 
proporcionar, além da explanação da palavra de Deus, um saudável bate-papo e compar-
tilhar de experiências sobre vários assuntos ligados à vida conjugal, até que se formem 
vínculos fortes, que permitam ao pastor ministerial identificar áreas em que os casais estão 
vivenciando dificuldades. 

O aconselhamento é também uma excelente oportunidade para verificar se o relacio-
namento está saudável. Mas o relacionamento sexual não é assunto para o primeiro en-
contro, a menos que o próprio casal fale. Leva tempo para que o casal submetido ao acon-
selhamento adquira confiança no casal ministrante e “querer avançar rápido demais” pode 
comprometer todo o processo.

Por outro lado, o casal pode tentar esconder suas dificuldades, pois, como menciona-
mos, esta é uma área delicada demais, fornecendo respostas evasivas, quando consultado. 
Neste caso, ninguém deve ser invadido, e o casal que aconselha deve buscar em Deus qual 
melhor maneira e o melhor momento de voltar à questão, sem provocar ressentimentos.

Mas, e quando indagamos, e o casal confessa suas dificuldades no relacionamento se-
xual, estamos prontos a lidar com o assunto, ou também temos respostas evasivas?

É importante identificar qual a origem da situação para saber tratar. Problemas de 
ordem sexual podem estar relacionados a:

1)  Pensamentos impuros – I Ts 4: 3-5, 7 – “Porque esta é a vontade de Deus, a vossa 
santificação; que vos abstenhais da prostituição; Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso 
em santificação e honra; Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem 
a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.”

Vemos que o padrão de Deus é elevado e imutável, ele deseja que evitemos qualquer 
sinal de imoralidade em nossas vidas. Segundo Stephen Arterburn e Fred Stoeker, no livro 
A Batalha de Todo Homem, muitos cristãos são tentados a considerar o padrão de Deus mui-
to difícil e, diante disso, criam uma “mistura – algo novo, confortável, medíocre.” Adotam 
uma postura ingênua, rebelde ou totalmente negligente em levar a sério o padrão de Deus, 
misturando o padrão de Deus ao seu próprio. “Essa mistura pode destruir uma pessoa”, 
afirmam os autores. 



41Armadilhas para o casamento

Ninguém decide hoje e adultera amanhã. O primeiro passo é o pensamento impuro 
que vai se “aninhando” na mente quando somos tentados. Pensamentos impuros podem 
passar pela nossa mente, mas se nosso casamento é saudável, e consequentemente nosso 
relacionamento sexual, é bem mais difícil que eles façam “ninhos”. 

2)  Bate-papos virtuais – (I Co 15:33) – “Não vos enganeis: as más conversações 
corrompem os bons costumes”. 

Infelizmente, há cristãos casados que não veem problema em “bater-papo” com pes-
soas do sexo oposto pela internet, afinal, não há nenhum contato físico, é apenas uma 
amizade. Amizade?!

Video Record

Vale destacar: como tudo começou, no depoimento do entrevistado? Ele descartou o 
relacionamento, quando descobriu que a “amiga” era casada?

Durante o aconselhamento, verifique o tempo de permanência na internet tanto da 
esposa como do marido. Muito tempo na internet pode (não necessariamente é) ser um 
indicativo de que algo não vai bem.

3) Pornografia

A pornografia tem como base a lascívia, que é o desejo intenso de satisfação do apetite 
sexual. O que vale é o “aqui, agora”. Gl. 5:19 – “Porque as obras da carne são manifestas, as 
quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia.”

O homem é o mais alvejado neste quesito, pois seu desejo está intimamente associado 
à visão, mas há também mulheres caindo no pecado da pornografia. O  objetivo do maligno 
é deixar o homem / a mulher sempre desejando mais e mais, até que o ato sexual se torne 
um vício. No caso dos homens, passam a ver as mulheres como meros objetos sexuais. Um 
jovem rapaz relatou que era tão viciado em pornografia que se excitou apenas ao entrar no 
elevador e deparar-se com uma mulher com uma blusa decotada. “Eu nem vi o rosto dela”, 
disse ele, o que comprova que o corpo passar a ser apenas um objeto.  

A pornografia alimenta a natureza pecaminosa e estimula uma vida dupla. Há alguns 
que pensam: “posso ser cristão e visitar sites eróticos, afinal, não há nenhum contato 
físico, que pecado há nisso?” Infelizmente, há vários cristãos viciados em pornografia, 
louvando, pregando e evangelizando, imaginando que Deus não se importa com isso, ou 
que não é um pecado do qual devam se arrepender, nem interromper o serviço cristão.  Mt 
5: 28 – “Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu 
coração cometeu adultério com ela.”

Portanto, diante de uma confissão de uso de pornografia, devemos mostrar ao acon-
selhando a sutileza deste pecado, mas também sua gravidade. O arrependimento só virá se 
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aquele que pratica tiver a completa consciência de seu pecado. E não basta dizer que “dimi-
nuiu o ritmo” ou que “está sob controle”. Deus quer libertar de todo o pecado, não apenas 
de parte dele.  I João 1: 9 – “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.”

A pornografia pode ser não compartilhada ou compartilhada. A não compartilhada, 
quando o cônjuge pratica sozinho, sem o conhecimento do outro, gera terríveis consequên-
cias: ele / ela tenta realizar as fantasias com o cônjuge e substitui a relação íntima pela 
masturbação. É triste constatar que há homens casados que já não conseguem obter ereção 
no relacionamento sexual com a esposa, substituindo a relação sexual que Deus reservou 
para ele pela masturbação, pois já se viciaram nisso. Portanto, esta é uma possibilidade que 
deve ser analisada (atenção: não é uma certeza) quando uma esposa relatar que seu marido 
deseja realizar muitas fantasias extravagantes ou que não tem apetite sexual por ela, e isso 
não se deve a enfermidade, problemas de impotência ou ejaculação precoce.  

A pornografia compartilhada (ambos praticam juntos) também é pecaminosa e gera 
outras consequências: casais buscam estímulo externo para excitação (sites e fi lmes por-asais buscam estímulo externo para excitação (sites e filmes por-
nográficos) e demonstra séria deficiência no relacionamento conjugal, o que leva a práticas 
cada vez mais pecaminosas. 

4) Adultério consumado

Devemos lembrar que todos os pecados mencionados antes são formas de adultério, 
pela palavra de Deus, pois o texto de Mateus 5 não nos deixa dúvidas. Infelizmente, muitos 
cristãos não páram ao ter pensamentos impuros, conversas impuras e olhares impuros e 
acabam indo além, consumando o adultério que já estava no coração. 

Afinal, o cinema mostra o adultério como romântico, as propagandas o fazem engra-
çado e a internet, o faz casual. As pessoas pensam: “minha vida está tão monótona, meu 
casamento está tão ruim, como colorir esta rotina cinzenta?” O escritor Ron Mehl, em A 
Ternura dos Dez Mandamentos, discorrendo sobre o sétimo mandamento, propõe: “Pense 
num vendedor de carros (tipo inescrupuloso, que só se importa com a venda, não em aten-
der bem o cliente). Você entra no carro, mas não quer comprar, quer consultar sua família. 
Mas ele insiste: ‘não, compre agora, consigo financiamento, se deixar para depois, pode não 
encontrar o carro aqui. Vamos assinar os papéis!’ 

O diabo quer que você pense no agora, não nas consequências. Um conselheiro conju-
gal pensou: que efeitos meus atos terão se atravessar a porta chamada adultério?

•			Vou entristecer Aquele que me remiu
•			Vou escandalizar Seu nome
•			Terei de olhar Jesus nos olhos um dia e dar conta de meus atos
•			Posso perder minha mulher e meus filhos para sempre
•			Poderei guardar lembranças que perturbarão minha futura intimidade com minha esposa
•			Poderei ficar marcado pela vergonha pelo resto de minha vida

Este é o tipo de negócio que Satanás propõe”.
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Se você, como casal ministerial, acompanha um marido ou esposa que está sendo ten-
tado a consumar o adultério, faça-o pensar nestas consequências. Peça ajuda do Espírito 
Santo para levá-lo a pensar nas consequências, porque o diabo trabalha em outra direção, 
fazendo-o pensar no prazer momentâneo.    

Um casal que está cometendo ou cometeu pecados na área sexual precisa ser levado a: 

•			Reconhecer o erro
•	  Arrepender-se, confessar o pecado um ao outro e a Deus
•	  Aceitar o perdão de Deus - Hb 10:22 (Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em 

inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado 
com água limpa)

•		 Interromper a prática do erro sem adiamentos – Jo 8: 11 (“Vai-te, e não peques mais”)
•		 Iniciar uma nova vida conjugal – este é um processo, não será da noite para o dia, 

haverá altos e baixos, portanto, é imprescindível a presença constante do casal con-
selheiro e a busca intensa do auxílio do Senhor 

Pr. Aldo de Oliveira e Dsa. Lilian de Oliveira
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A relação com o dinheiro

Muitas famílias sonham em ter uma boa organização na economia doméstica mas, 
para muitos, isso tem sido impossível. No exercício das atividades ministeriais, a área fi-
nanceira é de extrema importância, pois se estiver comprometida, pode refletir no equilí-
brio do relacionamento familiar e no desempenho do trabalho.

Entre as famílias da igreja, vamos encontrar de todos os tipos: aquelas com as finanças 
bem ajustadas, com os proventos maiores do que os gastos; com as finanças no limite, com 
proventos e gastos equilibrados; e famílias em crise financeira, com os proventos menores 
do que os gastos e, possivelmente, endividadas. Entre as famílias dos pastores, não é dife-
rente. Nossa preocupação e atenção é com a terceira situação.

Mas pastor pode ter dificuldades financeiras? Sim, pois ele está inserido no mundo, 
no mesmo sistema financeiro e econômico de todos os demais seres humanos.  Porém, ele 
deve aprender a administrar suas finanças de forma que esta seja também uma área que 
testemunhe a respeito dele.
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Há alguns anos, na década de 70, a ênfase da economia era a poupança, ou seja, econo-
mizar dinheiro. Bancos e financeiras “brigavam” para conquistar os poupadores oferecendo 
as melhores taxas de remuneração do dinheiro. Entre as crianças, era comum possuírem 
cofrinhos que, uma vez cheio de moedas, eram levados ao banco, para serem depositadas 
nas “cadernetas de poupança.” 

Com o passar dos anos, a economia mudou. Vivemos atualmente em uma economia 
estabilizada na qual o grande incentivo é a concessão do crédito, o empréstimo, para que as 
pessoas possam consumir. Você quer comprar algo e não tem dinheiro? A loja, a financeira 
ou o banco lhe emprestam. “Por que esperar para comprar? Antecipe suas compras, parcele 
o pagamento e seja feliz agora”, é o lema de muitas campanhas publicitárias. 

Os pastores, obreiros e missionários estão dentro desse cenário consumista e acabam, 
por vezes, também atraídos pelas ofertas “irresistíveis”. Nosso grande desafio é ter acesso a 
essas famílias, diagnosticar o problema e ter ferramentas em mãos para ajudá-los. 

Alguns sinais de dificuldade financeira:
•	 	A família gasta mais tempo se preocupando com dinheiro do que ocupada com Deus 

(imaginem o estrago na vida de um pastor)
•	 	Há recusa em dar a Deus o que se deve dar (no caso dos pastores, o dízimo já é des-

contado em folha, mas e as ofertas?)
•	 	O casal vive discutindo sobre dinheiro
•	 	A família conta sempre com receitas futuras (13º salário, férias, restituição do IR etc.)
•	 	Avisos de contas vencidas são constantes
•	 	Compras, só a prazo, pois não há dinheiro para compras à vista
•	 	Lançam mão de empréstimo para cobrir outro empréstimo
•	 	Nunca é possível economizar
•	 	Cheque especial, cartão de crédito e credores com pagamentos pendentes

O problema é o que se ganha ou o que se gasta?

Sempre justificamos que, se ganhássemos mais, não teríamos problemas financeiros, 
mas qual é a verdadeira causa?

O descontrole das finanças pessoais não é em função de quanto ganhamos, mas da 
forma como administramos o dinheiro que ganhamos. Famílias com problemas financeiros 
são aquelas em que as despesas, os gastos, os desembolsos superam a receita, pois gastam 
mais do que ganham.

Independentemente se o trabalhador é de tempo integral (assalariado pela igreja) ou 
tempo parcial (voluntário), sua família deve estabelecer o padrão de vida de acordo com o 
definido para a sua remuneração.

Claro que existem imprevistos que podem comprometer momentaneamente as finan-
ças, porém devem ser situações específicas, não podem se tornar rotina. Uma situação pe-
rigosa acontece quando o pastor lidera uma igreja em que o padrão financeiro dos membros 
é superior ao da sua família e ele acaba seduzido a acompanhar a “escalada de compras” dos 
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membros. Isso pode levar a família do pastor a alterar o padrão de vida para um nível que 
os proventos não podem suportar.

A solução de problemas financeiros começa com a obediência à palavra de Deus. A Bí-
blia não abomina o dinheiro, nem é pecado trabalharmos para tê-lo, mas alguns princípios 
básicos devem ser respeitados.

O apóstolo Paulo nos ensina, em I Timóteo 6:10, que, pelo amor ao dinheiro, alguns 
se desviam da fé e acabam sofrendo, ou seja, o dinheiro existe para nos servir, por isso 
não podemos amá-lo e nos tornar servos dele. Eclesiastes 5:10 também nos lembra que se 
amarmos o dinheiro, jamais nos fartaremos dele. Portanto, o problema não é o dinheiro, 
mas o amor ao dinheiro.

Mas como não ter apego ao dinheiro se ele é a solução de nossos problemas financei-
ros, se dependemos dele em nosso dia-a-dia?

Devemos nos lembrar que Deus é nosso provedor, é dele que vem o nosso sustento. 
Ageu 2:8 declara que Deus é o dono de toda a riqueza, portanto, das mãos dele provém tudo 
o que ganhamos e conquistamos em nossa vida. Salmos 24:1 nos lembra que “do Senhor é a 
terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam”. Se somos dele, nossas finan-
ças também são dele. Portanto, nossa confiança não deve estar no dinheiro, mas em Deus. 

Uma vez que reconhecemos a soberania de Deus sobre nossas finanças, devemos to-
mar atitudes para saná-las. Como se sabe, na IAP, os trabalhadores de tempo integral já têm 
o dízimo descontado em folha de pagamento. Os  trabalhadores de tempo parcial devem 
também zelar pela fidelidade nos dízimos e ofertas, conforme Malaquias 3:10. 

A entrega parcial ou falta de pontualidade na entrega dos dízimos é desobediência à 
palavra de Deus e pode comprometer a saúde financeira da família. Podemos ter inúmeras 
iniciativas para a solução dos problemas financeiros, porém a palavra de Deus é clara quan-
to a não roubarmos ao Senhor, nos dízimos e ofertas. 

Diferente dos dízimos, as ofertas não têm um valor estipulado pela Bíblia, porém te-
mos orientações sobre como proceder.  II Coríntios 9: 6,7 nos ensina: “Lembrem-se: aquele 
que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também co-
lherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por 
obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria”.  Não é o valor que importa para Deus, mas 
a maneira como ofertamos, com um coração realmente grato. 

Desejo ou necessidade

Um grande segredo para o sucesso na administração das finanças é saber distinguir 
desejo e necessidade. Necessidade é algo de que realmente precisamos, sendo que existem 
bens de maior ou menor grau de necessidade. Desejo é algo que queremos, simplesmente 
por querer. Sem o mesmo, a pessoa  consegue viver. 

Assim, antes de realizar uma compra, sobretudo se for de grande valor e comprometer 
parcela considerável da renda da família, deve se perguntar inicialmente: eu realmente pre-
ciso comprar este bem ou serviço ou simplesmente é fruto de um desejo? 
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Agindo assim, de modo racional, existe menor possibilidade de se arrepender pos-
teriormente. Dessa forma, temos que atender primeiro às necessidades, para depois 
satisfazer os desejos, caso seja possível. Primeiro deve vir o que é necessário, para de-
pois, o supérfluo. Infelizmente, parte das pessoas não age dessa forma. Compram por 
impulso ou de modo compulsivo, querendo satisfazer primeiro os desejos e quando as 
necessidades chegam, o dinheiro acabou e alguma forma de endividamento é a saída 
para a solução do problema. 

Necessidade tem que ser atendida, desejos podem ser controlados, prorrogados ou eli-
minados. O desejo de adquirir sem a adequada avaliação prévia da real necessidade leva as 
famílias ao endividamento e infelicidade. Por isso, é necessária a elaboração de orçamento 
familiar para administrar adequadamente as finanças. O orçamento permite determinar se 
comprar um determinado produto ou serviço está dentro das possibilidades financeiras e 
auxilia na decisão da compra.

É uma grande ferramenta para a família organizar as finanças. Sua elaboração vai revelar 
os hábitos de consumo da família e identificar os pontos onde estão ocorrendo os problemas. 

Deve ter a participação de todos os membros da família para que tenham comprome-
timento na redução dos gastos, se for necessário. As luzes acesas desnecessariamente, o 
tempo que o telefone é utilizado, o tempo do banho, a quantidade de pizzas durante o mês 
são exemplos de oportunidades para o equilíbrio financeiro da família.

Orçamento é muito mais que anotar despesas, envolve planejar, eleger prioridades e 
controlar o fluxo de dinheiro.

Como elaborar um orçamento:

1. Discrimine as receitas: salário e outros tipos de rendas.
2.  Separe o valor referente ao dízimo e as ofertas 
3.  A partir daí considere o valor líquido 
  •			Identifique para onde está indo o dinheiro: 
  •			Discrimine as despesas essenciais - moradia, luz, gás, água, telefone, aluguel, 

condomínio, transporte, educação (transporte, material escolar, livros, mensali-
dade), assistência médica, alimentação, vestuário e outras. 

  •			Considere também despesas eventuais: remédios, consertos em geral,  oficina 
mecânica, lazer, prestações, taxas, impostos.

4.  Projete o orçamento para os próximos meses, considerando as despesas sazonais 
como volta às aulas, IPVA, licenciamento, datas comemorativas (Dia dos Pais, das 
Mães, dos Namorados, da Criança etc.), férias com a família. Elas podem represen-
tar um gasto substancial no orçamento.

5.  Sempre que possível, reserve uma parcela de suas receitas para poupança.
6.  Faça o balanceamento das receitas e despesas mensais: receitas (-) despesas. 

Ajustes
A família deve analisar o orçamento e, caso o resultado seja negativo, ou seja, as des-

pesas maiores que as receitas, devem partir para a fase dos ajustes.
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•	 	Identifique gastos que podem ser eliminados ou reduzidos.
•	 	Não compre por impulso; 
•	 	Quando for ao supermercado ou shopping center, faça uma lista do que realmente é 

necessário comprar e seja fiel à mesma; 
•	 	Identifique os gastos domésticos que podem ser reduzidos
 –  Água: não deixar torneiras e chuveiro abertos desnecessariamente, não escove 

os dentes com a torneira aberta, não deixe torneiras com vazamento etc.
 –  Energia elétrica: utilize lâmpadas fluorescentes que consomem cerca de 80% me-

nos energia, controle o tempo de uso do chuveiro elétrico, evite o uso da posição 
“inverno”, apague as luzes de ambientes que não estejam sendo utilizados, use a 
luz natural, deixando as janelas abertas durante o dia, desligue a televisão, com-
putador ou outros aparelhos que não estejam sendo utilizados.

 –  Telefone: aproveite os horários de tarifas reduzidas para fazer ligações interur-
banas, use o telefone apenas quando for necessário, evite fazer ligações de fixo 
para celular, pois as tarifas são bem mais elevadas. 

 –  Pague as contas em dia para evitar juros ou economize dinheiro para pagar à 
vista com desconto.

 –  Não parcele em várias vezes o que vai ser consumido dentro do mesmo mês (por 
exemplo: supermercado). 

 –  Caso tenha cartão de crédito, pague sempre o valor total da fatura; 
 –  Evite comprar produtos de marca, existem similares que podem atender a neces-

sidade por preço bem mais acessível.
 –  Não contraia novas dívidas antes de equilibrar o orçamento. 

Dívidas

Caso a família já esteja endividada é importante entender o tipo de dívida que foi con-
traída, para poder auxiliá-la: 

•	 	Cheque	especial	– o limite do cheque especial tem taxas de juros muito elevadas; 
não faça desse limite um segundo salário.

•	 	Cartão	de	crédito	/	parcelado	no	cartão	– cobra multa de até 2% por atraso no 
pagamento mais IOF e juros sobre o parcelamento do saldo devedor (altíssimos, o 
que torna o valor quase impagável). Pague a fatura integralmente no vencimento

•	 	Financiamentos	e	carnês: podem ser com valores das parcelas altas, acima da 
capacidade de pagamento ou com altas taxas de juros.

•	 	Agiota: juros altos e sem escrúpulos. Deve ser evitado sempre. 

A primeira iniciativa é negociar a dívida diretamente com o credor, buscando 
uma taxa mais baixa e valor das parcelas que se encaixem no orçamento. Caso não 
obtenha sucesso, a família pode trocar a dívida cara por outra mais barata. Por exem-
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plo, pode-se contrair um empréstimo pessoal ou crédito consignado (este, para quem 
trabalha no regime CLT), com juros mais baixos do que os juros de cartão ou do che-
que especial. Mas apenas adote esta opção se puder quitar integralmente a dívida 
mais cara e não faça dessa estratégia uma forma de sobrevivência (sempre contrair 
empréstimo para quitar outro).

A seguir, ilustramos um modelo de orçamento que pode ser montado com ajuda 
do Microsoft Office Excel. Itens podem ser incluídos ou excluídos, de acordo com a 
realidade da família. 
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PLANILHA DE CONTROLE DO ORÇAMENTO FAMILIAR

Mês: R$
RECEITAS Previsto Realizado

Salários   
Aluguel   
Outras Receitas   

Receita total   

Reino de Deus Previsto Realizado
Dízimos   
Ofertas   

DESPESAS Previsto Realizado
Aluguel / Prestação   
Condomínio   
Conta de luz   
Conta de Água   
Gás   
Impostos   
Telefone   
Consertos/Manutenção   
Alimentação Previsto Realizado
Supermercado / Açougue   
Feira / sacolão   
Transporte Previsto Realizado
Prestação do carro   
Seguro   
Combustível   
Estacionamentos   
Ônibus/metrô/trem   
Saúde Previsto Realizado
Plano de saúde   
Médicos/dentistas   
Farmácia   
Educação Previsto Realizado
Mensalidades escolares   
Material escolar   
Uniforme   
Lazer/informação Previsto Realizado
Passeios / Viagens   
TV por assinatura   
Internet   
Reserva gastos futuros Previsto Realizado
Poupança   

Despesa total   

Saldo = (receita total - despesa total)   

Pr. Aldo de Oliveira




