
15 e 16 de setembro de 2018
Valinhos – SP



Copyright 2018. Todos os direitos reservados. Ministério de Vida Pastoral da Igreja Adventista da Promessa – MVP.  
Proibida a reprodução, mesmo que parcial, por qualquer meio e processo, sem a prévia autorização escrita do MVP.  

A autoria dos textos deste livro são de única e exclusiva responsabilidade de seus respectivos escritores.

Coordenação editorial e preparação de originais:  Lilian Mendes C. Oliveira

Revisão Teológica:    Pr. Alan Rocha 
Departamento de Educação Cristã 

Capa:   Mendes Guimarães

Imagem da capa:  Rubio Clayton

Projeto Gráfico:   Farol Editora

Diagramação:   Farol Editora

Ministério de Vida Pastoral – Convenção Geral

Pr. Aldo de Oliveira / Dsa. Lilian Mendes – pr.aldooliveira@hotmail.com

Pr. Elias Alves / Dsa. Marilsa – elal@terra.com.br

Pr. Arimateia / Dsa. Lurdinha – pr.ari@hotmail.com

Pr. Edmilson / Dsa. Regina – mendeslongo@uol.com.br

Pr. Elias Higino / Dsa. Andrea – elias.higino@ig.com.br

Pr. Efraim Teixeira / Dsa. Deusa – efraim_teixeira@hotmail.com

Secretaria: Irma Velázquez – demi.secretaria@hotmail.com

Intercessores: Pr. Nivaldo e Dsa. Ana | Da. Moacir e Dsa. Nilda

“O Senhor é meu pastor, de nada terei falta” - Sl. 23.1

Igreja Adventista da Promessa 
R. Boa Vista, 314 – 6º andar – Centro – São Paulo, SP – CEP 01014-000 

Fone: (11) 3119-6457 | facebook.com/FamiliasPastorais/



PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Sumário

APRESENTAÇÃO ..................................................................................... 5

COMPETÊNCIAS, LIMITES E INTERVENÇÕES  
NO ACONSELHAMENTO ...................................................................... 7

CICLO VITAL FAMILIAR: FASES E CRISES ............................................. 23

A SAÚDE DO SEU CORAÇÃO .............................................................. 37

MINISTÉRIO: O PREÇO QUE VALE A PENA PAGAR .......................... 57



4 V Simpósio de Capacitação para Casais Ministeriais e Diretorias Regionais

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

ANTIGO TESTAMENTO
Gênesis Gn
Êxodo Ex
Levítico Lv
Números Nm 
Deuteronômio Dt
Josué Js
Juízes Jz
Rute Rt 
1 Samuel 1 Sm 
2 Samuel 2 Sm
1 Reis 1 Rs
2 Reis 2 Rs
1 Crônicas 1 Cr 
2 Crônicas 2 Cr
Esdras Ed 
Neemias Ne
Ester Et
Jó Jó
Salmos Sl
Provérbios Pv
Eclesiastes Ec
Cantares Ct
Isaías Is
Jeremias Jr
Lamentações Lm
Ezequiel Ez 
Daniel Dn
Oséias Os
Joel Jl
Amós Am
Obadias Ob 
Jonas Jn
Miqueias Mq
Naum Na
Habacuque Hc
Sofonias Sf
Ageu Ag
Zacarias Zc
Malaquias Ml

NOVO TESTAMENTO
Mateus Mt
Marcos Mc
Lucas Lc
João Jo
Atos At
Romanos Rm
1 Coríntios 1 Co
2 Coríntios 2 Co
Gálatas Gl
Efésios Ef
Filipenses Fp
Colossenses Cl
1 Tessalonicenses 1 Ts
2 Tessalonicenses 2 Ts
1 Timóteo 1 Tm
2 Timóteo 2 Tm
Tito Tt
Filemon Fm
Hebreus Hb
Tiago Tg
1 Pedro 1 Pe
2 Pedro 2 Pe
1 João 1 Jo
2 João 2 Jo
3 João 3 Jo
Judas Jd
Apocalipse Ap

ABREVIATURAS DE LIVROS DA  
BÍBLIA UTILIZADAS NOS TEXTOS

 ABREVIATURAS DE TRADUÇÕES
 E VERSÕES BÍBLICAS 

UTILIZADAS NOS TEXTOS

AM A Mensagem
ARA Almeida Revista e Atualizada
ARC Almeida Revista e Corrigida
AS21 Almeida Século 21
BJ Bíblia de Jerusalém
BV Bíblia Viva
ECA Edição Contemporânea de Almeida
KJA Tradução King James Atualizada
NBV Nova Bíblia Viva
NTLH Nova Tradução na Ling. de Hoje
NVI Nova Versão Internacional
TEB Tradução Ecumênica da Bíblia



PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Querido casal

Bem-vindo ao V Simpósio de Capacitação para Casais Ministeriais e Diretorias 
Regionais. Mais uma vez, nosso desafio é entender os dilemas que estão sendo enfrentados 
por aqueles que exercem o ministério pastoral e buscar ferramentas para ajudá-los.

Nós, que fomos chamados por Deus para cuidar de famílias pastorais, precisamos es-
tar aptos a prestar os “Primeiros Socorros”. É relevante entender nossas competências, 
nossos limites e as possibilidades de intervenção no aconselhamento, para que possamos 
auxiliar famílias em diferentes momentos de sua caminhada.

É importante também entender as crises pelas quais passam todas as famílias, como a 
chegada dos filhos, etapa da adolescência, síndrome do ninho vazio, para compreender 
melhor o contexto de cada história familiar. 

A expressão “Primeiros Socorros” passa a ideia de prestar ajuda a alguém que está 
gravemente enfermo ou ferido. Mas nosso “socorro” pode ser ainda mais eficaz, se agir-
mos na prevenção, adotando um estilo de vida mais saudável e servindo como exemplo 
às famílias pastorais que orientamos. Afinal, somos seres integrais e é ilusório objetivar 
saúde emocional, se não nos preocuparmos também com a saúde física. 

Pedimos ao Deus Eterno que, neste final de semana, Ele esteja promovendo cres-
cimento e revigorando as forças de todos os participantes, para que exerçamos o 
cuidado pastoral de forma ainda mais excelente. 

Apresentação
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Introdução

Mais do que as técnicas, mais do que o como é que se faz ou quais os passos para uma atuação 
preventiva, mais do que esta prática ou os passos para fazer isto ou aquilo, é a compreensão de que, 
no aconselhamento, o instrumento é o aconselhador e que este pode ser comparado a um violino no 
processo de relação de ajuda.

O violino é um instrumento maravilhoso, mas absolutamente terrível 
se for tocado por alguém que não o conhece ou por alguém que está 
aprendendo a tocar, pois é extremamente sensível, facilmente desafina 
e, dependendo da forma como se maneja o arco, ele não emitirá o som 
adequado. Assim também é o aconselhador. Ele é sujeito a várias interfe-
rências, mas se estiver “afinado”, quer dizer, capacitado e aberto a uma 
análise pessoal de sua condição e atuação, pode ser de grande ajuda na 
vida de uma pessoa que busca a relação de ajuda.

Portanto, para que um conselheiro desempenhe seu papel de maneira relevante, é importante que 
ele conheça a si mesmo, seus limites e competências na relação de ajuda.

Desta forma, o objetivo geral dessa dissertação é a caracterização e compreensão do papel do 
conselheiro na relação de ajuda estabelecida. Como objetivo específico, buscamos identificar quais as 
competências requeridas para a vivência deste papel no relacionamento de ajuda e como identificar os 
transtornos emocionais mais frequentes em nosso tempo.

1. Competências

1.1 Conhecer-se

Uma das competências mais importantes que um conselheiro necessita ter para realizar bem seu ofi-
cio é conhecer-se a si mesmo. É dito que nos portais do oráculo de Delfos poder-se-ia ler as inscrições 
“nosce te ipsum”, ou “conhece-te a ti mesmo”.1

Miguel de Cervantes diz em D. Quixote: “Ocupa-te de te conheceres, que é esta a mais difícil lição da vida.”

1. Delfos Era o mais importante centro religioso da Grécia antiga. Entre os séculos 8 a.C. e 2 a.C., ele foi muito procurado por pessoas que 

supostamente recebiam previsões sobre o futuro, conselhos e orientações. A cidade de Delfos era a sede do principal templo grego, em 

cujos subterrâneos funcionava o famoso oráculo.

Competências, limites e intervenções  
no aconselhamento

Pr. Abner Morilha
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Paulo encoraja a igreja de Corinto em I Coríntios 11: 28: “Examine-se o homem a si mesmo e coma 
do pão e beba do vinho.” Segundo as instruções do apóstolo, parece que o examinar-se a si mesmo 
deve preceder a comunhão e a celebração.

É fundamental que o conselheiro conheça suas motivações, que conheça o que o levou a escolher 
este campo de atuação e qual a motivação que está presente em cada atendimento.

Collins (2004, p.28), afirma 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 aconselhados.

Desta forma, se faz necessário o exame das motivações em todo o tempo.
Collins (2004, p.28) também levanta alguns fatores que podem interferir com a eficiência do conselheiro::

1.2  A necessidade de manter relacionamentos pode ser um impedimento para que se chegue a 
bons resultados em um processo de atendimento. Pois a necessidade do conselheiro pode es-
tender o processo de ajuda devido a sua necessidade em manter o relacionamento;

1.3  A necessidade de exercer controle pode levar o conselheiro ao abuso de autoridade, ou abuso 
noutético, isto é, uma linha de aconselhamento diretiva, o que pode gerar uma dependência ou 
um afastamento do aconselhado;

1.4  A necessidade de socorrer pode levar o conselheiro a vitimizar seu aconselhando, tirando a 
responsabilidade que viabiliza o crescimento e o desenvolvimento do cliente;

1.5  A necessidade de informação. No processo do aconselhamento, muitas vezes, o aconselhando 
traz informações interessantes que aguçam a curiosidade do conselheiro. Quando o conselheiro 
coloca sua curiosidade a serviço próprio, pode comprometer o desenvolvimento do processo 
de aconselhamento.

O conselheiro deve sempre ter como prioridade o aconselhando e não suas necessidades. Na rela-
ção de ajuda que se estabelece, é importante que se tenha de forma bem definida em quem deve estar 
o foco no atendimento.

Para facilitar a compreensão deste processo, estabelecido na relação de ajuda, pode-se perguntar:

O que se busca em um processo de aconselhamento?

2.  Promoção de um lugar de acolhimento. Caracteriza-se por promover um lugar seguro de aco-
lhimento incondicional. É fundamental para que o aconselhando se sinta confortável em ex-
pressar suas dores e conflitos. O lugar, aqui, não é geográfico e sim afetivo. “O conhecimento 
pessoal que o cliente precisa empreender, ou a exposição do indizível, somente pode ocorrer 
num contexto de segurança” (Langberg, 2002 p. 17).

2.1  Relacionamento restaurador. A partir do fato de que o ser humano é um ser de relações ou 
relacional, é provável que no relacionamento conselheiro - aconselhando, a cura seja potencia-
lizada. Geralmente, os grandes conflitos e traumas são gerados em relacionamentos, portanto, 
pode-se assumir que será também em meio a estes que o aconselhando encontrará um lugar de 
restauração. Ao sentir que o conselheiro é alguém que acolhe incondicionalmente, sem exigir 
o uso de máscaras e o desempenho de papéis, o aconselhando começa um processo de des-
coberta de sua identidade, isto é, o que ele é, em sua essência; em outras palavras, a aceitação 
incondicional ajuda a pessoa a liberar seus conteúdos reprimidos e camuflados. Ao sentir-se em 
um campo seguro, o aconselhando tenderá a permitir que suas sombras sejam visitadas, abrindo 
ele mesmo as janelas para que a luz do conhecimento e da aceitação entre e ilumine suas trevas 
e traga cura às suas feridas mais profundas.

2.3  A escuta com qualidade faz parte também deste lugar de acolhimento. O conselheiro deve ouvir 
a alma humana. Deve entender que há uma linguagem que está para além da verbalização. Deve 
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ouvir com atenção aquilo que emerge no atendimento e procurar ler as expressões faciais, a 
linguagem do corpo e as expressões mais sutis do aconselhando.

  É importante conscientizar-se que esta escuta com qualidade tem a ver com atenção e que 
esta pode ser prejudicada por uma série de fatores internos e externos. Um ambiente onde há 
interferência de sons, iluminação, frio ou calor, desconforto no assento, na ventilação, fome, 
sede, cansaço, estresse, ou preocupação com uma conta para pagar, uma situação para resolver, 
o encadeamento de compromissos e os atendimentos ininterruptos, sem que o conselheiro te-
nha tempo de refletir sobre cada sessão, podem interferir na atenção e na evocação da memória, 
gerando uma escuta deficitária.

2.3  Uma escuta com qualidade demanda a visibilidade da pessoa.  Quando o conselheiro vê a pessoa 
e a pessoa se sente vista, isto pode fazer diferença no atendimento.

  Em diferentes momentos lê-se nos evangelhos Jesus encontrando pessoas em dificuldade e, às vés-
peras de acontecer uma intervenção sobrenatural, o texto narra que Jesus viu e as pessoas sentiram-
-se vistas por ele. (Marcos 5:1-14; Marcos 6: 34-44; Marcos 7: 31-37; João 5:1-18; João 9:1-12).

  Na fala de Hagar com o Anjo, vemos a expressão: “Eu vi o Senhor que me vê” (Gênesis 16: 
13). A experiência da visibilidade muda por completo a vida de Hagar. A partir deste encontro, 
Hagar assume a responsabilidade pela própria vida e garante a preservação de sua família. A visi-
bilidade é a experiência da humanidade.

  Jesus vive esta experiência até em seu momento de mais profunda dor. Na cruz, ele tem um olhar 
para sua mãe e para seu amigo, João. No seu momento de maior angústia, ele providencia a Maria, 
sua mãe, um filho para substituí-lo e providencia a seu amigo, João, uma mãe para consolá-lo.

  “Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher eis aí teu filho. Depois, disse 
ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. (João 19: 26-27).

2.5  Aceitação do tempo de resposta do aconselhando. É imprescindível que o conselheiro aprenda a 
trabalhar suas ansiedades, especialmente com relação ao timing do aconselhando. Compreender 
que cada indivíduo tem seu tempo de compreensão, elaboração e resposta são fundamentais 
para que a relação de ajuda não se torne opressiva. A exigência de uma resposta antes do tempo 
do aconselhando pode disparar um mecanismo de fuga e/ou evitação que poderá pôr um fim 
prematuro ao processo de aconselhamento.

2.6  Collins (2004) cita calor humano que engloba respeito, atenção e uma preocupação não sufocan-
te com o bem estar do aconselhando, além de sinceridade e empatia. Sinceridade: ser aberto, 
honesto, não recorrer a falsidade, ser espontâneo, mas não impulsivo, ser franco. Empatia: estar 
sensível ao que o aconselhando pensa, sente, seus valores, conflitos e feridas da alma. Ter a capa-
cidade de sentir aquilo que o aconselhando sente, mesmo sem compreendê-lo.

2.7  Medeiros (2003) cita um conselheiro de quem se goste e que seja afetivo. Entretanto, neste 
quesito, o conselheiro deve estar ciente que, no processo de relação de ajuda, sentimentos de 
companheirismo e afetividade podem ser despertos. É importante que o conselheiro não se 
embarace com sua afetividade, mas também que não seja ingênuo e saiba que, em todo encon-
tro, a libido está presente e desejos podem emergir no processo de relação de ajuda. Por isso, é 
importante que o conselheiro saiba como se precaver, coloque limites, respeite-os e não entre 
em jogos de seduções. Estes são pontos fundamentais na relação do conselheiro-aconselhando.

2.8  Collins (2004) pontua ainda a necessidade de cautela: o aconselhamento deve ser ritmado e sem 
atropelos; imparcialidade: o confronto é diferente de preconceito – o conselheiro precisa estar 
atento se seus preconceitos não estão influenciando o atendimento; objetividade: o excesso de 
envolvimento emocional pode fazer com que o conselheiro perca a objetividade.
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Transtornos emocionais 

Ao refletir nos transtornos emocionais mais frequentes de nosso tempo, podemos destacar três que 
certamente têm trazido muito prejuízo na qualidade de vida e no ministério de muitos líderes religiosos.

1. Depressão

A depressão tem alta prevalência e impacto na sociedade atual, pois o número de casos cresce de 
forma exponencial, sendo considerada atualmente como um dos maiores fatores para os gastos com a 
saúde, incapacitação laboral, diminuição na qualidade de vida e da capacidade de relacionamento inter-
pessoal (WHO, 2008,2009).

A depressão é uma das principais comorbidades crônicas entre mulheres, tanto nos países de alta 
renda quanto nos países de média renda (VIANA, ANDRADE, 2012). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que a depressão atualmente afeta 350 
milhões de pessoas e está em quarto lugar na escala de doenças crônicas mais prevalentes e ocupará o 
segundo lugar até 2020 (YASAMY et al, 2012).

Uma Pesquisa Mundial de Saúde Mental realizada em 17 países constatou que, em média, uma em 
cada 20 pessoas relatou ter tido um episódio depressivo no ano anterior e quase um milhão de vidas 
são perdidas anualmente (3 mil mortes por dia) devido ao suicídio como consequência provável de um 
estado depressivo grave (WHO, 2013).

A depressão é amplamente explanada através de critérios diagnósticos definidos pelo Manual Diag-
nóstico e Estatístico de Transtorno Mental (DSM-5) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 
fifth edition – DSM–5) (46), e pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Rela-
cionados com a Saúde (CID 10) (OMS, 2009).

Humor deprimido (Tristeza) Perda de prazer pelas atividades do dia a dia

Alteração no apetite Alteração no sono

Lentificação /Agitação Problemas para se concentrar

Perda de energia Baixa libido

Sentimentos de inutilidade,  
inadequação, culpa excessiva

Pensamentos de morte

O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar três graus de um episódio depressivo: 
• Leve
• Moderado
• Grave 

No episódio depressivo leve, geralmente está presente ao menos dois ou três dos sintomas citados 
anteriormente, entretanto o indivíduo será capaz de desempenhar a maior parte das atividades.

No episódio depressivo moderado, geralmente está presente quatro ou mais dos sintomas citados 
anteriormente e o paciente aparentemente tem muita dificuldade para continuar a desempenhar as 
atividades de rotina.

No episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, vários dos sintomas estão presentes de forma acen-
tuada e angustiantes. Tipicamente, acompanha a perda da autoestima e ideias de desvalia ou culpa. As ideias e 
os atos suicidas são comuns e observa-se em geral uma série de sintomas “somáticos” (sintomas físicos aflitivos 
que não são totalmente explicados por outros transtornos médicos, neurológicos ou psiquiátricos).
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Nos episódios depressivos grave com sintomas psicóticos, os sintomas correspondem à descrição 
de um episódio depressivo grave, mas acompanhado de alucinações, ideias delirantes, de uma lentidão 
psicomotora ou de estupor de uma gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se 
impossíveis. Pode existir o risco de morrer por suicídio, de desidratação ou de desnutrição. 

Para tratamento da depressão, indica-se psicoterapia para os casos leves e para os casos moderados 
e graves, associa-se também o tratamento farmacológico (TENG, DEMETRIO, 2005).

2. Ansiedade

O Ministério da Saúde (2013) afirma que a ansiedade faz parte das emoções humanas e que se trata 
de uma reação fisiológica de alerta diante das situações de ameaça ou perigo. Torna-se um transtorno 
quando surge na ausência de estímulos ou em intensidade desproporcional a estes, gerando incômodo 
e limitações. Crises de ansiedade podem ser multifatoriais e ter várias origens, incluindo reações transi-
tórias à situações de estresse e transtornos mentais crônicos como ansiedade generalizada, transtorno 
de pânico, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de somatização. 

As queixas dos transtornos de ansiedade costumam ser inespecíficas e, muitas vezes, relacionadas às 
sensações somáticas. As crises de ansiedade podem apresentar: 

• Manifestações cardiovasculares: palpitações, taquicardia,
• Manifestações respiratórias: falta de ar, hiperventilação, acessos de tosse; 
• Manifestações digestivas: náuseas, dor abdominal, dor ou desconforto epigástrico; 
• Manifestações gênito-urinárias: dor pélvica, poliúria (urina acima de 2,5 litros por dia); 
•  Manifestações neurológicas e sensoriais: tonturas, cefaleia, formigamentos, tremores, sudorese, 

boca seca, calorões ou calafrios, coceira; 
•  Manifestações psíquicas: medo de morrer, despersonalização, ansiedade, inquietação, insônia, 

choro, dificuldade de concentração e aprendizagem.

Ansiedade Física Ansiedade Psíquica
Palpitação Angústia Preocupação excessiva
Sudorese Tontura Antecipação negativa do futuro
Tremores Parestesias “Remoer” pensamentos
Falta de ar Náuseas Medo excessivo

Dor torácica Dor Abdominal Comportamento Evitativo / Recluso

3. Síndrome de Burnout

A Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome da Estafa Profissional, foi descrita pelo 
psiquiatra Herbet J. Freudenberger em 1974, em seu artigo intitulado “Staff Burn-out” para descrever 
um sentimento de exaustão e fracasso causado por um excessivo desgaste de energia, força e recursos 
no ambiente laboral (FREUDENBERGER, 1974; CARLOTTO; GOBBI, 1999; BALLONE, 2014). 

Frequentemente confundida com o estresse, a Síndrome de Burnout é uma condição clínica ainda pouco co-
nhecida que provoca esgotamento físico e mental (OLIVEIRA, 2012) e que afeta principalmente profissionais das 
áreas de serviços ou cuidadores, professores e profissionais da educação (BRASIL, 2001; CARLOTTO, 2002), 
profissionais da saúde, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, (BRASIL, 2001), clérigos (PINHEIRO; 
LIPP, 2009), pastores (SANTOS; OLIVEIRA, 2005, 2012) e líderes religiosos (SILVA, 2004) em resposta a um 
convívio prolongado a estressores emocionais e afetivos no ambiente de trabalho (OLIVEIRA, 2012).

A Síndrome de Burnout é caracterizada por três dimensões: exaustão emocional, despersonalização 
e baixa realização pessoal (TUCUNDUVA et al., 2006). 
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Intervenção no aconselhamento

1. Processo interventivo

1.1 Voz

Quando se reflete em intervenção no aconselhamento, pode-se pensar primeiramente naquilo que 
constitui o sujeito. Como afirma Lacan (1975): “A constituição do sujeito é de significante para signifi-
cante ou ainda são as falas fundadoras que envolvem o sujeito, tudo aquilo que o constitui, os pais, os 
vizinhos, a estrutura inteira da comunidade.”

Portanto, quando se consideram processos de intervenção pode se pensar no conselheiro como 
aquele que promove o espaço seguro permeado pela aceitação incondicional onde a voz ou a fala da-
quele que sofre é recuperada e ouvida.

Langbert (2002) diz: “A voz é o que articula a individualidade. É a representação exata da pessoa. É 
a pessoa falando ela própria ao mundo. A voz explica a pessoa a outros com palavras que podem ser 
entendidas. A voz é uma extensão do si-próprio.”

Jesus Cristo é chamado de o Verbo de Deus (João 1: 1,14) e como verbo que fala ao homem, ele se 
revela como palavra que torna Deus acessível, assim também nossa palavra nos torna acessível ao outro 
e a nós mesmos.

Langberg (2002), afirma que a “Palavra de Deus o explica para nós; assim como, nossa palavra nos 
explica para os outros”. A essência de Deus é encontrada na Palavra; nossa essência se expressa em 
nossa voz.  Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ter uma voz e proferir esta voz ao mundo, é 
apresentar-se como pessoa. Tudo o que distorce a voz de Deus resulta na destruição da pessoa e tudo 
o que silencia a voz destrói a imagem de Deus no ser humano. Portanto, propiciar um lugar seguro 
onde esta voz ou onde esta fala silenciada possa ser expressa, é dar espaço para que o próprio Deus 
fale e assim constitua e edifique os lugares antigamente assolados e restaure os lugares anteriormente 
destruídos (Isaias 61: 4).

O Verbo de Deus foi falado e Deus fala a respeito dele, logo após seu batismo: “Este é o meu Filho 
amado, em quem me comprazo” (Mateus 3: 17). Naquele momento, foi constituído nosso Senhor como 
homem e Filho e, somente a partir deste ponto de constituição, ele começa seu ministério público.

1.2 Relacionamento 

É importante pontuar que o ser humano também é um ser inter-relacional, construído por meio das 
relações.  É sabido que a maior parte dos traumas advém das relações nocivas que estabelecemos. O 
conselheiro pode intervir neste aspecto restaurando e apontado caminhos saudáveis para o aconselhan-
do. Somente por meio de outro relacionamento, mas desta vez, amoroso, aceitativo, incondicional, o 
aconselhando portador de traumas advindo das relações danosas poderá ser restaurado. 

1.3 Poder 

Segundo Langbert (2002), o conselheiro pode propiciar o empoderamento do indivíduo. Diante do 
estresse, dos conflitos e dilemas da vida, um dos sentimentos que pode acometer o indivíduo é a perda 
de poder sobre a própria vida. A sensação de ser vítima da situação e de não ter saída ou poder para 
lutar contra uma situação ou condição adversa pode ter sido real em um dado momento, pois depen-
dendo da idade, circunstância, situação emocional ou da pessoa que infringiu a dor, nem capacidade 
para entender o que ocorreu a vítima tinha e, literalmente, como a palavra vítima quer dizer animal 
sacrificado ou animal para o sacrifício, assim também aquele que sofreu o golpe é “despoderado” ou é 
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roubado de sua capacidade de exercer poder sobre a situação. Este sentimento pode levar o indivíduo 
à paralisação total ou parcial de algumas áreas. O conselheiro pode facilitar a recuperação da sensação 
de que agora o aconselhando pode exercer poder sobre sua vida e sobre muito do que acontece à sua 
volta, pois já não é mais uma pessoa indefesa nas mãos de seu algoz.

Para que atuação interventiva do conselheiro seja relevante e para que ele tenha condições de avaliar 
a dimensão do impacto que o trauma causou na pessoa, é importante que se exerça o que se nomeia 
escuta reflexiva ou escuta ativa.

Na relação de ajuda que se estabelece na reciprocidade do processo de ajuda, o aconselhando 
encontra acolhimento para sua história, a qual pode ser revista e ouvida sem qualquer medo de repro-
vação ou de julgamento. Nesta relação, Poujoul (2006 p. 23), também afirma que o conselheiro pode 
servir como um espelho objetivo ao aconselhando e aumentar seu campo de visão para que ele entenda 
seus sentimentos, motivações, pontos fracos e fortes.

Segundo ainda Poujoul, a relação de ajuda ou aconselhamento pode contribuir para construir 
em conjunto novos valores, convicções, referências que poderão promover mudanças efetivas na 
vida do aconselhando. 

2. Instrumentos para rastrear transtornos emocionais

2.1 Patient Health Questionnaire (PHQ 9)

O PHQ-9 é resultado do questionário original PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disor-
ders), desenvolvido para avaliação de transtornos mentais (ansiedade, humor, somatoformes, álcool e 
alimentares).

Por sua praticidade e rápida aplicação, o PHQ-9 está sendo utilizado em diferentes partes do mundo 
em populações com diferentes perfis. No Brasil, este instrumento foi traduzido e validado em 2009.  
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Patient Health Questionnaire: PHQ-9

 Número de ordem: Data:    /    / 

Nome:

Nas últimas duas semanas com que frequência 
você se sentiu incomodado por algum dos 
problemas abaixo? Nunca (0) Várias 

Vezes (1)

Mais  
da metade  

dos dias 
(2)

Quase  
todo dia 

(3)

1. Pouco interesse ou prazer em fazer as 
atividades do dia a dia
2. Sentindo-se para baixo, deprimido ou sem 
esperança
3. Alteração no sono. Problemas para pegar no 
sono, continuar dormindo ou por dormir demais
4. Sentindo-se cansado ou com pouca energia
5. Alteração no apetite. Com pouco apetite ou 
comendo demais
6. Sentido-se mal com você mesmo. Achando-
se um fracasso, colocando você mesmo ou sua 
família para baixo. Autocrítica exacerbada
7. Problemas de concentração, como para ler 
jornal ou assistir televisão. 
8. Está se movimentando ou falando tão devagar 
que outras pessoas notaram. Ou, ao contrário, 
está tão agitado ou inquieto que você acaba se 
movimentando mais do que o habitual
9. Pensamentos de que seria melhor você 
morrer ou se ferir de alguma maneira

Escore total =
Se você apresentou algum problema, o quanto esses problemas atrapalharam você no trabalho, a cuidar 
das coisas em casa ou na sua relação com outras pessoas

( ) Não atrapalhou 
( ) Atrapalhou um pouco 
( ) Atrapalhou muito 
( ) Atrapalhou demais

Gravidade da depressão de acordo com PHQ-9 escore (preenchimento médico):
Mínima (0-4)____________
Leve (5-9)_______________
Moderada (10-14)__________ 
Moderadamente grave (15-19)________
Grave (20-27)_________________
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2.2 Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)

O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) é um instrumento muito utilizado para quantificar 
componentes subjetivos relacionados à ansiedade (KEEDWELL & SNAITH. 1996). Desenvolvido por 
Spielberger, Gorsuch e Lushene (1970) e traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio (BIAGGIO & 
NATALICIO 1979), o IDATE apresenta uma escala que avalia a ansiedade enquanto estado e outra que 
acessa a ansiedade enquanto traço. Enquanto o estado de ansiedade reflete uma reação transitória di-
retamente relacionada a uma situação de adversidade que se apresenta em dado momento, o traço de 
ansiedade refere-se a um aspecto mais estável relacionado à propensão do indivíduo lidar com maior 
ou menor ansiedade ao longo de sua vida (CATTEL & SCHEIER, 1961).

IDATE – ESTADO

Nome: ............................................................................................. Data ____/____/____ 

PARTE I
Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você se sente agora, neste momento.
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime de 

como você se sente neste momento.

AVALIAÇÃO
Absolutamente não (1)        Um pouco (2)        Bastante (3)        Muitíssimo (4)

1. Sinto-me calmo(a) 1 2 3 4
2. Sinto-me seguro(a) 1 2 3 4
3. Estou tenso(a) 1 2 3 4
4. Estou arrependido (a) 1 2 3 4
5. Sinto-me à vontade 1 2 3 4
6. Sinto-me perturbado(a) 1 2 3 4
7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios 1 2 3 4
8. Sinto-me descansado(a) 1 2 3 4
9. Sinto-me ansioso(a) 1 2 3 4
10. Sinto-me “em casa” 1 2 3 4
11. Sinto-me confiante 1 2 3 4
12. Sinto-me nervoso(a) 1 2 3 4
13. Estou agitado(a) 1 2 3 4
14. Sinto-me uma pilha de nervos 1 2 3 4
15. Estou descontraído(a) 1 2 3 4
16. Sinto-me satisfeito(a) 1 2 3 4
17. Estou preocupado(a) 1 2 3 4
18. Sinto-me super eufórico(a) e confuso(a) 1 2 3 4
19. Sinto-me alegre 1 2 3 4
20. Sinto-me bem 1 2 3 4

         
TOTAL:_____/_80_
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IDATE TRAÇO

PARTE II
Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você em geral se sente.
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime 

de como você em geral se sente.

1. Sinto-me bem 1 2 3 4
2. Canso-me facilmente 1 2 3 4
3. Tenho vontade de chorar 1 2 3 4
4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser 1 2 3 4
5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente 1 2 3 4
6. Sinto-me descansado(a) 1 2 3 4
7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo 1 2 3 4
8.  Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as 

consigo resolver
1 2 3 4

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância 1 2 3 4
10. Sou feliz 1 2 3 4
11. Deixo-me afetar muito pelas coisas 1 2 3 4
12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a) 1 2 3 4
13. Sinto-me seguro(a) 1 2 3 4
14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas 1 2 3 4
15. Sinto-me deprimido(a) 1 2 3 4
16. Estou satisfeito(a) 1 2 3 4
17.  Às vezes, ideias sem importância entram em minha cabeça e ficam  

me preocupando
1 2 3 4

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça 1 2 3 4
19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4
20.  Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas  

do momento
1 2 3 4

           TOTAL:_____/_80_

Correção IDATE-TRAÇO

A fim de evitar respostas viciadas, alguns itens são pontuados de maneira inversa, isto é, as respostas 
que são marcadas com 1, 2, 3 ou 4 recebem o valor 4, 3, 2 ou 1 respectivamente. Na escala IDATE – 
Estado temos 10 itens computados desta maneira (1, 2, 5, 8 10, 11, 15, 16, 19 e 20) enquanto na escala 
IDATE-Traço temos 7 itens invertidos (1, 6, 7, 10, 13, 16 e 19).

O estado de ansiedade (A – Estado) é conceituado como um estado emocional transitório ou con-
dição do organismo humano, caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão, 
conscientemente percebidos e acompanhados de aumento do sistema nervoso autônomo.
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O traço de ansiedade refere-se a diferenças individuais relativamente estáveis com relação a propen-
são à ansiedade, isto é, as diferenças na tendência a reagir a situações percebidas como ameaçadoras 
com elevações de intensidade no estado de ansiedade.

Ansiedade Traço - medidas da personalidade; foco na autoimagem; tendência em perceber como 
ameaçadoras algumas circunstâncias que não são.

Ansiedade Estado - estado emocional temporário que depende da ação dos estímulos ambientais, 
com sentimentos de apreensão e tensão conscientes, tais como: taquicardia, sudorese, náuseas e câimbras.

Os pontos de corte adotados serão: 
Sem sintomatologia ou ansiedade leve (0-33) 
Sintomatologia classificada como média (33-48)
Sintomatologia alta (49-60)
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2.3 Maslach Burnout Inventory (MBI)

Reconhecido por mais de uma década como a escala líder do Burnout, o Maslach Burnout Inventory 
(MBI) incorpora a extensa pesquisa que foi realizada nos mais de 25 anos desde a sua publicação.

As Pesquisas MBI abordam três escalas ou domínios gerais:
1.  Exaustão Emocional: pretende analisar sentimentos de sobrecarga emocional e a incapacidade 

para dar resposta às exigências interpessoais do trabalho. É constituída por nove itens;
2.  Despersonalização: pretende medir “respostas frias”, impessoais ou mesmo negativas; dirigidas 

para aqueles a quem prestam serviços. É constituída por cinco itens; 
3.  Realização Pessoal: usada para avaliar sentimentos de incompetência e falta de realização. É 

constituída por oito itens.

A frequência com que cada categoria ocorre é avaliada numa escala tipo Likert de sete pontos, va-
riando entre o mínimo de zero (0) - “nunca” e o máximo de seis (6) “todos os dias”, que mensuram a 
frequência de sentimentos relacionados à síndrome.

A exaustão emocional é uma resposta a estressores emocionais no trabalho e vista como a primeira 
fase do Burnout. O indivíduo pode tentar lidar com os estressores se afastando deles, desenvolvendo 
resposta despersonalizada às pessoas. Quando a despersonalização ocorre, o indivíduo tende a avaliar-
-se menos positivamente em termos da realização de um bom trabalho. Assim, a exaustão emocional 
deve ser um indicativo da despersonalização, que também o é do nível de realização pessoal.

O nível de Burnout será medido pelas subescalas abaixo:

Range dos escores indicando o nível de burnout por subescala
Baixo Moderado Alto

Exaustão Emocional 0-16 17-26 27+
Despersonalização 0-6 7-12 13+
Realização Pessoal 39+ 32-38 0-31

• Burnout: Alta Exaustão Emocional, Alta Despersonalização, Baixa Realização Profissional
• Desengajado: Baixa Exaustão Emocional, Alta Despersonalização, Alta Realização Profissional
• Esgotado: Alta Exaustão Emocional, Baixa Despersonalização, Alta Realização Profissional
• Ineficaz: Baixa Exaustão Emocional, Baixa Despersonalização, Baixa Realização Profissional
• Engajado: Baixa Exaustão Emocional, Baixa Despersonalização, Alta Realização Profissional

• Burnout:  (EE),  (DP),  (RP)

• Desengajado:  (EE),  (DP),  (RP)

• Esgotado:  (EE),  (DP),  (RP)

• Ineficaz:  (EE),  (DP),  (RP)

• Engajado:  (EE),  (DP),  (RP)
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QUESTIONÁRIO MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI – HS, 1986)  
 

Código de Identificação: __ __ __ __ 
 

Data: ___/ ____/______ Denominação: _______________ Sexo: M (    )    F (    )     Idade: _____ 
  

 

Questões Nunca 
Algumas 
vezes ao 
ano 

Uma vez 
por mês 

Algumas 
vezes ao 
mês 

Uma vez 
por semana 

Algumas 
vezes por 
semana 

Todos os 
dias 

SESSÃO A 0 1 2 3 4 5 6 
Sinto-me emocionalmente 
esgotado (a) devido ao meu 
trabalho. 

       

Trabalhar com pessoas durante 
todo o dia requer um grande 
esforço. 

       

Eu sinto que meu trabalho está 
acabando comigo.        

Sinto-me frustrado pelo meu 
trabalho.        

Acho que estou trabalho demais.        
Estressa-me muito trabalhar em 
contato direto com as pessoas.        

Eu sinto que estou no fim da 
linha.        

Total da Sessão A 
        

 

Questões Nunca 
Algumas 
vezes ao 
ano 

Uma vez 
por mês 

Algumas 
vezes ao 
mês 

Uma vez 
por semana 

Algumas 
vezes por 
semana 

Todos os 
dias 

SESSÃO B 0 1 2 3 4 5 6 
Eu sinto que trato certas pessoas 
de forma impessoal, como se 
fossem objetos. 

       

Eu me sinto cansado quando me 
levanto de manhã e tenho de 
enfrentar mais um dia de trabalho. 

       

Sinto que as pessoas me culpam 
por alguns de seus problemas 

       

Sinto-me frustrado pelo meu 
trabalho. 

       

Estressa-me muito trabalhar em 
contato direto com as pessoas 

       

Estou no final da minha paciência 
no fim do meu dia de trabalho. 

       

Eu realmente não me importo 
com o que ocorre com as pessoas 
que atendo. 

       

Total da Sessão B 
 

       

 

Questões Nunca 
Algumas 
vezes ao 
ano 

Uma vez 
por mês 

Algumas 
vezes ao 
mês 

Uma vez 
por semana 

Algumas 
vezes por 
semana 

Todos os 
dias 

SESSÃO C 0 1 2 3 4 5 6 
Tenho alcançado muitas 
realizações em meu trabalho. 

       

Sinto-me com muita vitalidade.        
Sinto que posso entender com 
facilidade o que as pessoas 
sentem  

       

Eu lido eficazmente com os 
problemas das pessoas. 

       

Sinto que sei tratar de forma 
adequada os problemas 
emocionais no meu trabalho. 

       

Sinto que por meio do meu 
trabalho influencio positivamente 
a vida de outros. 

       

Sou capaz de criar facilmente 
uma atmosfera descontraída com 
as pessoas. 

       

Sinto-me revigorado (a) depois de 
trabalhar em contato com as 
pessoas. 

       

Total da Sessão C 
        

 
 
 

 Sessão A - EE Sessão B - DP Sessão C - RP 
Baixo ≤ 15 ≤ 2 ≤ 33 
Médio 16 - 25 3 - 8 34 - 42 
Alto ≥ 26 ≥ 9 ≥ 43 

 
 

EE = Esgotamento emocional; DP = Despersonalização; RP= Realização Profissional. 

Considera-se que uma pessoa está com burnout quando são obtidas pontuações altas em EE ≥ 26 e DP ≥ 9 e baixa em RP ≤ 33. No entanto, ao se levar 
em conta que o burnout é um processo e não uma condição fixa1, é possível pensar na possibilidade de se encontrar em curso ao se verificar alguma 
alteração em EE (≥ 16), já que esta é considerada uma dimensão precursora da síndrome. 
                                                 
1  FIGLEY C. R. Compassion fatigue: coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized. New 
York: Brunnar & Mazel, 1995. 
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 Sessão A - EE Sessão B - DP Sessão C - RP 
Baixo ≤ 15 ≤ 2 ≤ 33 
Médio 16 - 25 3 - 8 34 - 42 
Alto ≥ 26 ≥ 9 ≥ 43 

 
 

EE = Esgotamento emocional; DP = Despersonalização; RP= Realização Profissional. 

Considera-se que uma pessoa está com burnout quando são obtidas pontuações altas em EE ≥ 26 e DP ≥ 9 e baixa em RP ≤ 33. No entanto, ao se levar 
em conta que o burnout é um processo e não uma condição fixa1, é possível pensar na possibilidade de se encontrar em curso ao se verificar alguma 
alteração em EE (≥ 16), já que esta é considerada uma dimensão precursora da síndrome. 
                                                 
1  FIGLEY C. R. Compassion fatigue: coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized. New 
York: Brunnar & Mazel, 1995. 
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4. Considerações finais
Evidencia-se que, acima das técnicas, está o próprio conselheiro, pois ele será o canal que irá ao 

encontro do aconselhando em sua crise.
No processo da relação de ajuda, evidencia-se a necessidade do conselheiro conhecer a si mesmo e 

fazer um exame constante de suas motivações e intervenções.
A visão integral ou holística do homem muito cooperará no tratamento do aconselhando, pois a efi-

ciência do aconselhamento está ligada à capacidade de compreender quem é este homem. O conceito 
que o conselheiro tem do ser humano será o ponto de partida para qualquer abordagem e se ele não 
adotar este conceito conscientemente, ele o adotará inconscientemente, pois é impossível seguir adian-
te sem ter um conceito de ser humano permeando e direcionando o atendimento.

Propiciar um “lugar afetivo” seguro de acolhimento, onde o aconselhando possa se sentir ouvido, 
visto e aceito incondicionalmente, é fundamental para que o processo de cura aconteça.

Devolver a “voz” ou a “fala” roubada da pessoa afligida é fundamental para que ela possa reestrutu-
rar-se emocional, afetiva, intelectual e relacionalmente, e este lugar afetivo de acolhimento incondicio-
nal propiciado na relação de ajuda é primordial para que a reestruturação ocorra.

Com a verbalização do indizível, a relação de ajuda será fortalecida e, na interatividade do relacio-
namento conselheiro-aconselhando, a confiança em se relacionar com o outro além do aconselhador, 
pode ser restabelecida. Acompanhando a recuperação da voz e ou fala silenciada e a confiança em se 
relacionar novamente, o aconselhando caminhará, então, para o empoderamento da energia que lhe 
foi extraída e a percepção de que pode assumir o controle e a responsabilidade da própria vida, o que 
poderá abrir-lhes novas possibilidades de crescimento.

Prof. Me. Abner Morilha é Psicólogo e Terapeuta, doutorando pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo
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Vamos refletir sobre as mudanças no ciclo vital da família e como este entendimento pode e deve 
nos ajudar como aconselhadores. Devemos ser gratos a Deus que projetou o desenvolvimento da hu-
manidade baseado em famílias e chamou nossas famílias para cuidar de outras famílias. 

Em todo o Antigo Testamento, vemos Deus se movendo através de um clã ou clãs que foram sendo 
formados. Assim, as referências no AT sempre se reportam a famílias: de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, 
dos levitas e estas referências apontam para uma certa destinação de dons e talentos de Deus para 
as famílias. Também é assim hoje. Talvez na sua comunidade você consiga observar isso: habilidades 
ou talentos que vão passando de geração em geração. Deus sempre nos dá referências de que somos 
pertencentes a famílias.

No século XX, tínhamos um casamento no qual o homem era o principal provedor mas no século 
XXI temos um provimento compartilhado. Essa mudança trouxe benefícios, pois a subordinação eco-
nômica da mulher a um único provedor em uma sociedade machista como a nossa trazia muitas dores 
– mas, por outro lado, trazia também mais segurança. 

Quando o provimento é compartilhado, é fato que diminui o poder patriarcal, às vezes exercido de 
maneira abusiva. Mas também é fato que a ideia de separação surge mais facilmente. 

Estas mudanças estão impactando a família, pois a mãe está menos presente e, consequentemente, 
com menos tempo para transmitir valores aos filhos. Não que isso isente a responsabilidade do pai, mas 
os pais hoje têm menos tempo com seus filhos, isso é lamentável. Não passamos valores pelo celular, 
passamos valores pela presença e, quanto menos presente, mais dificuldade temos. 

Na família moderna, havia uma transmissão presencial de valores. 
Mas na família pós-moderna, isso está cada vez menos frequente. Po-
rém, a tecnologia não substitui a presença. Mas muitas pessoas, acre-
ditam, por exemplo, que não precisam se filiar a uma igreja, porque 
podem cultuar a Deus de qualquer lugar. Claro que, se você estiver em 
um lugar onde não exista uma comunidade cristã, isso vai ocorrer, mas 
a transmissão de valores também no Reino se dá de forma presencial. 
Qual é a regra? A regra é que a igreja local seja a experiência presencial 
da transmissão dos valores do Reino e da consolidação destes valores.

A transmissão presencial de valores era uma marca do século 
XX, mas o que está acontecendo mais fortemente no século XXI é a transmissão de valores mais mi-
diática ou “midiota”.Existe hoje uma “midiotização” das famílias. Não é mais a transmissão dos valores 
da família e sim de uma moral que vai se instalando através da mídia.

É muito importante no aconselhamento de famílias que seja resgatada a história de cada família para 
situar essas pessoas dentro de um contexto.

23

Ciclo vital familiar: fases e crises

Pr. Abner Morilha
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A transmissão midiática é absolutamente grave nos tempos de hoje porque faz uma modelagem dos 
valores das gerações que estão chegando distanciados ou quase desconectados dos valores da geração 
anterior. Então podemos perceber nas relações uma diminuição da tolerância.

Hoje os relacionamentos se configuram com pouquíssima tolerância. As crises resultam na separa-
ção, deixando de ser enfrentadas para que haja crescimento, luta e manejo das dificuldades.

Este encorajamento para enfrentar as crises foi desaparecendo. Junte-se a isso o fato de que, no 
processo de “midiotização”, vai acontecendo uma flexibilização dos valores. Nos últimos anos, cada vez 
mais as novelas advogam isso. “Você foi traído, traia também”. Na TV, os filhos falam em altos brados 
com os pais, passando uma imagem que os pais são meio abobalhados e os filhos é que são espertos. 
Então, um processo que levava 40 anos para acontecer hoje ocorre em poucos anos.

Fenômeno interessante e dramático acontece com relação à homossexualidade. A permissividade 
em relação a este tema vem destruindo a família. Uma mudança radical nos princípios que eram sus-
tentadores da saúde na família.

Saímos de um modelo de estrutura abusiva e fomos para um modelo em que a liderança se tornou 
difusa e a questão de limites foi se esvaindo. Tínhamos limites excessivos e agora vemos um rompimen-
to destas fronteiras, destruindo algo que os limites de certa forma garantiam - a questão de continente.

Muitos pensadores já tem se debruçado sobre isso, tanto que vemos surgir livros tratando dessa 
questão dos limites e apontando o quanto é importante demarcar estas fronteiras para que haja saúde 
na família.

Esta geração tem muita dificuldade em se submeter. A figura do superior é cada vez mais questiona-
da, a figura do professor cada vez mais aviltada, a figura do pastor cada vez mais fragilizada. 

Dentro da família, a autoridade também é questionada. Temos hoje mulheres mastectomizadas e 
homens castrados, sem virilidade. Vemos muitas pessoas com dificuldades em fazer enfrentamentos.

Ciclo vital da família: visão do gênero

Frase de um homem mais velho para um homem mais jovem, que está à beira do divórcio: “Acho que 
no nosso tempo não esperávamos tanto do casamento, e talvez conseguíssemos muito mais.”

Frase de uma mulher mais velha para uma mais jovem, que está à beira do divórcio: “Acho que no 
nosso tempo não esperávamos tanto do casamento, e nos satisfazíamos com aquilo que conseguíamos.”

Formação do casal

Tornar-se um casal é uma das tarefas mais complexas e difíceis do ciclo de vida familiar, juntamente 
com a transição para a condição de pais de filhos casados, que é considerada como a mais fácil e feliz.

Mito: E eles viveram felizes para sempre….
Então, as famílias pensam: “eles se acomodaram e nós podemos descansar.”
O casamento desencadeia um complexo processo de mudança no status familiar. A mudança 

no papel da mulher, a mobilidade de nossa cultura, os efeitos dos contraceptivos estão redefinin-
do o casamento. Não enxergar os problemas, ter apenas a visão romântica, pode aumentar as 
dificuldades do casal, da família e dos amigos. Os problemas podem permanecer escondidos para 
intensificar-se, com o passar do tempo, e vir à tona mais tarde. O rito de passagem, ou seja a ce-
rimônia de casamento, é visto como solução para a solidão e que supera todas as dificuldades com 
a família ampliada.
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Tarefas do jovem casal

•  Negociação a dois: quando e como comer, dormir, conver-
sar, fazer sexo, discutir, trabalhar e relaxar.

•  Férias: o casal precisa decidir quando tirar férias, como 
utilizar o espaço, o tempo e o dinheiro.

•  Tradições e rituais familiares: quais serão mantidos e quais 
eles desenvolverão sozinhos.

•  Decisões: não poderão mais ser determinadas numa base 
individual.

•  Renegociação de relacionamentos: com pais, irmãos, ami-
gos, família ampliada e colegas.

•  Estresse: para a família, de abrir-se para um estranho, que passa a ser um membro oficial do 
círculo íntimo. Tendência de polarização dos membros, criando vilões e vítimas sob o estresse 
dessas mudanças. 

•  Estresse: para o casal, acontece a união de dois sistemas complexos. Se avaliássemos no início a 
complexidade emocional do casamento, talvez não topássemos essa proposta.

Estatísticas

•  Mulheres: quanto mais instrução uma mulher tem, quanto melhor seu trabalho, é menos provável 
que se case.

•  Homens: acontece exatamente o contrário.
•  10 % das mulheres está escolhendo não se casar e 20% a 30% da nova geração escolhe não ter 

filhos, de acordo com censo de 1985 (USA). (Glick, 1984)
•  75% dos homens ainda estão solteiros aos 25 anos. É um aumento em relação aos 55% de 1970.
•  57% das mulheres ainda estão solteiras aos 25 anos. Em 1970, havia 32% de mulheres solteiras 

nessa idade. 

Processo de escolha do parceiro

Muitos norte-americanos passam mais tempo decidindo que carro irão comprar do que selecionan-
do o cônjuge que esperam manter por toda a vida. (Aylmer, 1977)

O tempo das decisões relativas ao casamento muitas vezes é influenciado por eventos na família 
ampliada, embora a maioria não perceba a correlação entre esses eventos, e o processo que está por 
trás de sua decisão.

A decisão de casar pode ser, inconscientemente, impulsionada por doença, morte inesperada de um 
progenitor ou perdas familiares traumáticas.

Fusão e intimidade

Um dilema se instala, que é a confusão da intimidade com a fusão. O sentimento de estar unido 
a outra pessoa origina-se do desejo humano natural de proximidade. Levadas a extremos, as forças 
que movem este sentimento conduzem a uma busca de complementação. Levadas além do possível, 
essas forças conduzem à fusão, uma união de duas pessoas e resultante distância. Os cônjuges tentam 
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desafiar a natural condição incompleta das pessoas e dos sistemas, como se alguém pudesse tornar-se 
completo fundindo-se num par unido. (Fogarty, 1976) 

O amor, a princípio, não é algo que significa fundir-se, entregar-se e unir-se a outrem, pois o que 
seria uma união de algo incompleto, ainda subordinado? Antes, é uma veemente instigação para que o 
indivíduo amadureça, é uma reivindicação extremamente exigente. (Rilke, 1954)

Para as mulheres, é considerado normal “perder-se” num relacionamento. Expressam sua 
fusão por uma pseudo-intimidade, que é, na verdade, um desistir de si mesmas. Já os homens, 
consideram a intimidade como assustadora. Expressam sua fusão mantendo uma posição dis-
tante pseudo-diferenciada.

A Teoria Sistêmica de Bowen elucida a tendência universal de buscar a fusão como uma forma de 
diferenciar-se de sua família de origem. Os casais buscam completar-se um no outro, na medida em que 
não conseguiram resolver seus relacionamentos com seus pais, o que os teria libertado, para construí-
rem relacionamentos livres. (Bowen, 1979)

O processo pelo qual as pessoas buscam aumentar sua autoestima no casamento está baseado na 
negação de sua qualidade diferente em relação ao cônjuge, e pode resultar em severas distorções na 
comunicação, a fim de manter o mito da concordância (Satir, 1967).

Questões que exigem ajustamento conjugal

•  O casal se conhece ou se casa logo após uma perda significativa.
•  Desejo de distanciar-se da própria família de origem.
•  Diferença significativa nos backgrounds familiares, como educação, religião, classe social, etnicida-

de, idade.
•  Local de moradia: muito perto ou muito longe das famílias de origem.
•  Dependência financeira, emocional ou física de suas famílias de origem.
•  Casamentos antes dos vinte anos.
•  Casamentos antes de seis meses de convivência ou de mais de três anos de noivado. 
•  Casamentos sem a presença da família ou dos amigos.
•  Gravidez antes do casamento ou no primeiro ano de casados.
•  Um dos cônjuges com relacionamento difícil com irmãos ou pais.
•  Um dos cônjuges considera sua infância ou adolescência uma época infeliz.
•  Os padrões conjugais em uma das famílias de origem eram instáveis.

A maioria destes fatores já foi confirmada por dados sociológicos sobre divórcio. O fato de ambos 
os cônjuges serem igualmente bem sucedidos e realizados pode ser problemático para o casamento.
Chegar ao ajustamento conjugal, em nossa época, quando estamos tentando conseguir a igualdade dos 
sexos, em nível educacional e ocupacional, pode ser extraordinariamente difícil.

Tornando-se pais: famílias com filhos pequenos

A paternidade, quer do pai ou da mãe, é a mais difícil tarefa que os seres humanos têm para executar. 
Pois, diferentemente dos instintos animais, nós não nascemos sabendo como sermos pais. Muitos de 
nós lutamos do princípio ao fim.

Como todos os estágios de desenvolvimento do ciclo de vida familiar, tomar-se um progenitor tam-
bém apresenta a característica comum de uma mudança nas relações familiares e uma mudança no 
funcionamento de seus membros. 
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Biologicamente, tornar-se um progenitor é o evento que identifica este estágio. Mas ser um 
progenitor é o resultado psicológico e social, é mais do que um vínculo entre duas gerações. 
Isso modifica o equilíbrio entre trabalho, amigos, irmãos e pais. Além disso, esse estágio tem um 
significado profundamente diferente para o homem e para a mulher. Os jovens pais contemporâ-
neos, nos Estados Unidos, lutam para integrar seu local de emprego lucrativo, normalmente longe 
de casa, e de sua vida familiar. O mundo do trabalho - local de status e poder - tornou-se o mundo 
dos homens e das mulheres, com um valor psicológico claramente percebido. O mundo doméstico 
foi deixado para as crianças e os mais velhos, sem que as mulheres e os homens saibam muito bem 
quem vai criar os filhos, ou como criá-los num mundo que possui menos apoio à comunidade do 
que possuía nas gerações anteriores.

Levados pela necessidade psicológica, embora talvez reconhecendo a necessidade de um equi-
líbrio de investimento entre a vida de trabalho e a vida no lar, os jovens progenitores lutam contra 
as pressões, das responsabilidades e satisfações profissionais e familiares, e relacionam-se com esta 
pressão como se as melhores respostas fossem diferentes para os homens e as mulheres. Para os 
avós, pode ter sido assim, mas atualmente esse não parece ser o caso, pois a natureza do trabalho 
em nosso país muda cada vez mais na direção do intercâmbio de informações, e não da indústria 
da chaminé, de um mundo de trabalho braçal, para um mundo de inteligência artificial. Embora 
a natureza do trabalho doméstico tenha sido significativamente alterada pelos produtos de uma 
nação industrializada, a natureza da atividade de ajudar as crianças a se tornarem adultos respon-
sáveis permaneceu estável, ainda exigindo uma interação com adultos amorosos que se sentem 
recompensados por criarem filhos.

Sempre foi possível, para os homens e as mulheres, deixarem de lado seu próprio relacionamento, 
sua falta de experiência íntima no casamento, enfatizando “os filhos” ou “o trabalho”. O resultado sa-
tisfatório deste estágio desenvolvimental (para homens e mulheres) é uma maior diferenciação de si 
mesmo e uma maior capacidade de educar. O processo de centrar-se na criança impede a intimidade, 
a diferenciação e o casamento.

Este capítulo será compreendido melhor com os seguintes conceitos em mente:
1.  O eu adulto é vivenciado através de múltiplos relacionamentos em duas esferas: a esfera domés-

tica, constituída pelos amigos e pela família multigeracional, e a esfera não doméstica, constituída 
pelo emprego remunerado e pela vida pública, normalmente fora de casa.

2.  As relações domésticas estão organizadas em um eixo vertical e em dois eixos horizontais. O eixo 
avós-pais--filho é o vertical, movendo-se para cima e para baixo através do tempo, cortado por 
dois eixos horizontais, até certo ponto relativos a fases temporais, o dos irmãos e amigos antes 
do casamento e o do cônjuge e amigos depois do casamento. Os relacionamentos de eixo vertical 
tendem a ser desiguais. Os relacionamentos de eixo horizontal são mais igualitários. 

3.  A resolução positiva da tensão entre as esferas intensifica e diferencia o eu. A resolução negativa e 
a fusão resultam de uma desconexão das esferas, da fixação unipolar ou da desconexão dos eixos. 

4.  Os eventos nodais são os acontecimentos comuns e incomuns na família e na vida profissional que 
criam instabilidade na associação e na função, os eventos que trazem a possibilidade de perda ou 
ganho de membros e desafiam a integridade e o crescimento do sistema. Os eventos nodais afe-
tam o equilíbrio do sistema e têm o potencial de catalisar a fusão e/ou a diferenciação. 

5.  Proximidade e distância reativas são manifestações de fusão. A proximidade e a distância são 
variáveis interdependentes do processo triangular em que um membro está fora e os outros 
estão dentro. 

6.  A verdadeira intimidade é distinguida da “proximidade” e é independente de uma terceira parte 
e da fusão. A intimidade encoraja uma autoconsciência maior e a mudança na conceituação ou 
integração dos relacionamentos humanos.



28 V Simpósio de Capacitação para Casais Ministeriais e Diretorias Regionais

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Paradigmas em colisão

Os homens e as mulheres podem aspirar à igualdade sexual - e secretamente duvidar que os sexos sejam 
iguais em dotação psíquica e capacidade individual. É dito que há igualdade de oportunidades, mas na prática, 
isso não está estabelecido. Quando o casal passa a ter filho, fica clara a colisão entre os sexos, assim como 
entre as instituições familiar e societal. Quando a questão é cuidar de uma criança, encontramos ao mesmo 
tempo o maior desafio à igualdade sexual e talvez a questão fundamental para a resolução da desigualdade.

Os fatos das diferenças sexuais são poucos. Macoby e Jacklia (1974) resumem três diferenças razoavel-
mente bem estabelecidas: (1) As meninas, em média, possuem uma capacidade verbal maior do que os 
meninos, depois dos onze anos mais ou menos. (2) Os meninos, em média, possuem uma capacidade visual, 
espacial e matemática maior do que as meninas, iniciando por volta dos 12-13 anos e aumentando nos anos 
escolares do segundo grau. (3) Os homens são mais “agressivos”, com diferenças aparecendo já no início do 
convívio social (cerca de dois anos). Essas diferenças, inclusive, podem ser resultado de fatores sociais. 

Gilligan (1982) e outros atribuem a constância geracional e as diferenças quase universais nas per-
sonalidades e papéis masculinos e femininos não à anatomia, mas “ao fato de que as mulheres, univer-
salmente, são amplamente responsáveis pelo cuidado inicial à criança”. Apesar do limite das diferenças 
imutáveis, nossa herança de papéis e tradições fez parecer que as diferenças são a base para a maneira 
pela qual os homens e as mulheres organizam seus relacionamentos e a distribuição de responsabilida-
des pela educação dos filhos e o ganho do dinheiro.

Embora o igualitarismo seja uma atitude política relativamente antiga, só muito recentemente os 
homens e as mulheres tentaram vivê-lo em sua vida pessoal e profissional. A Segunda Guerra Mundial 
assinalou o início da tendência de as mulheres casadas trabalharem fora de casa. O fato de que o casal 
contemporâneo aspira à igualdade em termos conjugais, assim como no local de trabalho, não é prova 
de sua durabilidade ou estabilidade quando estressado pelo teste do nascimento de um filho ou pela 
dificuldade de ajustar essa nova pessoa às duas esferas da vida.

A igualdade é um ideal vulnerável. Quando os jovens casais com um novo filho enfrentam o mundo 
real, como poderão sustentá-lo financeiramente? A quem poderão confiar seu filho, se ambos saem 
para trabalhar todos os dias? Quem tem o melhor salário? Quem espera ser atendido em casa? Mas o 
maior estresse de todos, com o advento de um filho, é sobre a psique do homem e da mulher.

Sinceramente, considerando tudo, a imagem de um homem real e de uma mulher real não é uma 
imagem de igualdade, igual competência ou igual responsabilidade na vida doméstica e na vida profis-
sional. Apesar do esforço social e legal para mudar, a opinião pessoal dos jovens instruídos ainda é a de 
que os homens, mais do que as mulheres, pertencem ao mundo do trabalho fora de casa, e de que as 
mulheres, mais do que os homens, pertencem ao lar, com a tarefa de educar as crianças.

Na opinião de Gilligan (1982), “estas diferenças surgem em um contexto social em que facetas de 
poder e status social se combinam com a biologia reprodutiva para dar forma à experiência dos homens 
e das mulheres e às relações entre os sexos... Dado que, para ambos os sexos, o cuidador primário nos 
três primeiros anos de vida é tipicamente feminino, a dinâmica interpessoal de formação da identidade 
de gênero é diferente para os meninos e as meninas... Uma vez que os bebês do sexo feminino geral-
mente são cuidados por pessoas de seu próprio gênero, enquanto os meninos não, a personalidade 
feminina, mais do que a masculina, vem a definir-se em relação à conexão com outras pessoas”. Os 
homens, por outro lado, são encorajados a serem separados, a serem autônomos, a competirem com 
outros homens, mais do que a cooperarem com eles.

Por que a igualdade diminui se papéis diferentes proporcionam satisfação diferente para homens e 
mulheres? A resposta: porque a nossa cultura não dá status e poder especiais às mulheres, e certamente 
também não dá aos homens que assumem a vida doméstica. Pelo contrário, o poder e o status social es-
tão no mundo do trabalho. Algumas mulheres o encontram lá, mas as mulheres principalmente cuidam 
dos filhos, e o desequilíbrio conduz à carga e fundamentalmente à desigualdade sexual.
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Espaço para os filhos

O ambiente em que as crianças nascem pode ser um ambiente em que não exista nenhum espaço 
para elas, ou que exista espaço para elas ou que exista um vácuo que elas devam preencher. Muitos 
fatores determinam o contexto existente na família no momento do nascimento. Todo espaço familiar 
disponível pode já estar ocupado com outras atividades ou relacionamentos. Ou pode haver pouco 
espaço, porque existem poucos membros disponíveis na família.

O espaço para a paternidade (espaço para os filhos) é difícil de 
criar, no caso dos pais contemporâneos. À medida que a força de 
trabalho se tornou mais equilibradamente povoada por homens 
e mulheres, não houve um deslocamento comparável de homens 
para a esfera doméstica, nem uma reavaliação da vida doméstica, 
pelo contrário, houve uma desvalorização da tarefa de criar os fi-
lhos. Nós somos uma nação de famílias com um único progenitor 
- aquelas que realmente têm apenas um e aquelas que funcional-
mente carecem de um, normalmente o pai.

O movimento desproporcional na direção da esfera não doméstica frequentemente deixa as crian-
ças num contexto relacional em que há poucos adultos. Esse afastamento em geral também encoraja 
uma distância psicológica “permanente” em relação à família ampliada. Um efeito adicional, nesta situa-
ção, é que os filhos estão tendendo a ser mais fiéis ao seu grupo de iguais do que aos pais, professores, 
à igreja ou estado. De fato, hoje a pergunta se torna pertinente: estarão as crianças educando-se umas 
às outras? Estará a sociedade estratificando-se por idade? Com efeito, o resultado é que os adultos têm 
menos espaço em suas vidas para os filhos.

Os filhos podem ser usados para preencher um vazio na vida dos adultos, frequentemente resultante 
da perda de seus próprios pais (Bradt & Moynihan, 1971; Fields, 1985) ou de uma falta de intimidade 
conjugal. Clinicamente, isso pode emergir como a família focada na criança, em que o filho se torna uma 
substituição para a realização ou para a perda do relacionamento com um membro da família que mor-
reu ou está fora de contato, pelo rompimento. Embora a força de caráter seja uma possível consequ-
ência adulta da adversidade ou de um ambiente desfavorável na infância, de modo geral, o rendimento 
de uma geração de filhos é maior quando o solo social que envolve a família é mais nutriente.

Sexo

A presença de uma criança na casa, especialmente uma criança de mais idade, impede que os pais 
tenham privacidade, mesmo em seu próprio quarto. Existe a ameaça de tempo excessivamente curto e 
níveis excessivos de preocupação ocupando a mente do marido e da esposa para que eles possam ter 
intimidade sexual. As esposas podem colocar o sexo sem intimidade na categoria dos deveres conjugais 
a serem mantidos, como um patamar mínimo. Os maridos, tentando virtuosamente serem bons mari-
dos e pais, interpretam a aparente falta de interesse de suas esposas como uma rejeição, ou deixam de 
perceber todo o duro trabalho que elas realizam. Ambos podem sentir que o outro não reconhece o 
seu valor. O casamento parece tedioso e menos satisfatório.

Intimidade

Intimidade é um relacionamento carinhoso sem fingimento, uma revelação sem risco de perda ou 
ganho por qualquer uma das partes. É dar e receber, uma troca que aumenta porque facilita a consci-
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ência dos eus, de suas diferenças e semelhanças. É uma elaboração encorajadora das facetas de cada 
pessoa. Ela cria e sustenta o sentimento de pertencer a alguém, ao mesmo tempo em que percebe a 
singularidade de cada indivíduo. A intimidade encoraja a continuidade. Ela é a energia sustentadora do 
movimento humano através do tempo. 

Transformação do sistema familiar na adolescência

As adaptações na estrutura e organização familiar necessárias para manejar as tarefas da adolescên-
cia são tão básicas, que a própria família se transforma de uma unidade que protege e nutre os filhos 
pequenos em uma unidade que passa a ser um centro de preparação para a entrada do adolescente no 
mundo das responsabilidades e dos compromissos adultos. Esta metamorfose familiar envolve profundas 
mudanças nos padrões de relacionamento entre as gerações, e, embora possa ser assinalada inicialmente 
pela maturidade física do adolescente, muitas vezes é paralela e coincide com as mudanças nos pais, con-
forme eles entram na meia-idade e com as transformações maiores enfrentadas pelos avós na velhice.

A visão de transformação de três gerações

A adolescência exige mudanças estruturais e renegociação de papéis nas famílias, envolvendo pelo 
menos três gerações de parentes. As demandas adolescentes de maior autonomia e independência 
tendem a precipitar mudanças nos relacionamentos entre as gerações. Por exemplo, não é incomum 
que os pais e avós redefinam seus relacionamentos durante este período, que os casais renegociem seu 
casamento e que os irmãos questionem sua posição na família.

Por serem tão intensas, as demandas adolescentes frequentemente servem como catalisadoras para 
reativar questões emocionais. A luta para satisfazer essas demandas muitas vezes faz aflorar conflitos 
não resolvidos entre os pais e avós, ou entre os próprios pais. Uma exigência de maior autonomia e 
independência, por exemplo, frequentemente desperta nos pais o medo da perda e da rejeição, espe-
cialmente se eles se sentiram rejeitados ou abandonados pelos pais durante a adolescência. Nas famílias 
com adolescentes, os triângulos geralmente envolvem os seguintes-participantes: o adolescente, o pai e 
a mãe; o adolescente, um dos pais e um avô; ou o adolescente, um dos pais e os amigos do adolescente.

Tarefas da adolescência

As origens desta transformação familiar são as tarefas desenvolvimentais do adolescente, que co-
meçam com o rápido crescimento físico e maturação sexual durante a puberdade. Em resultado da 
maturação sexual, são acelerados os movimentos que buscam solidificar uma identidade e estabelecer 
a autonomia em relação à família (que são na verdade processos desenvolvimentais para toda a vida). 
Expectativas sociais que se modificam e muitas vezes entram em conflito, em relação aos papéis sexuais 
e normas de comportamento, são impostas ao adolescente pela família, escola, companheiros e mídia. 
Sua capacidade de diferenciar-se dos outros depende de quão bem eles manejam os comportamentos 
sociais esperados, para expressar as intensas emoções precipitadas pela puberdade. Para estabelecer 
autonomia, eles precisam tornar-se cada vez mais responsáveis por suas próprias decisões e ao mesmo 
tempo sentir a segurança da orientação dos pais.

A flexibilidade é a chave do sucesso para as famílias neste estágio. Por exemplo, aumentar a fle-
xibilidade das fronteiras familiares e modular a autoridade paterna permitem maior independência e 
desenvolvimento para os adolescentes. Entretanto, numa tentativa de diminuir os conflitos gerados 
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durante este período, muitas famílias continuam a buscar soluções que costumavam funcionar em está-
gios anteriores. Os pais muitas vezes tentam puxar as rédeas ou retrair-se emocionalmente para evitar 
novos conflitos. Ou eles aceitam cegamente o adolescente ou o rejeitam. Os adolescentes, por outro 
lado, num esforço para abrir seu caminho, recorrem a ataques de raiva, se retraem emocionalmente 
por trás de portas fechadas, buscam apoio nos avós, ou apresentam intermináveis exemplos de amigos 
que têm mais liberdade.

Sexualidade: transformação do eu físico

A puberdade traz inúmeras mudanças que não apenas transformam o eu físico como assinalam o 
início da transição psicológica da infância para a idade adulta (Hopkins, 1983).

Existem variações na idade em que inicia, mas ela geralmente começa mais cedo para as meninas 
do que para os meninos. Tem havido também uma tendência para uma maturação mais precoce, tanto 
para as meninas quanto para os meninos, referida como a “tendência secular”. A menarca (primeiro 
fluxo menstrual), por exemplo, tem mostrado uma tendência regular a ocorrer mais cedo, desde o sé-
culo passado. A idade média para o início da menstruação é agora de treze anos, ao passo que no século 
passado era acima de dezesseis (Hopkins, 1983).

As mudanças físicas e sexuais que ocorrem têm um efeito dramático 
sobre a maneira pela qual os adolescentes se descrevem e avaliam, e 
altera radicalmente a maneira como são percebidos pelos outros. Lidar 
com este tumulto nos pensamentos, sentimentos e comportamentos 
sexuais é uma tarefa maior para todos os membros da família. 

Autonomia: transformação da tomada de decisões

Os adolescentes precisam aventurar-se fora de casa para se tornarem mais autoconfiantes e indepen-
dentes. As alianças fora de casa aumentam, e a influência dos iguais se torna mais forte. Embora preci-
sando de atendimento e aceitação para desenvolverem identidades separadas, eles também precisam de 
permissão e encorajamento para se tornarem mais responsáveis por si mesmos. Autonomia não significa 
desconectar-se emocionalmente dos pais, mas significa na verdade que um indivíduo não é mais tão depen-
dente dos pais em termos psicológicos, e que tem mais controle sobre a tomada de decisões em sua vida.

Os adolescentes crescem e ficam adultos, têm seus filhos, e tendem a adotar valores e atitudes que 
refletem as crenças dos pais, a menos que tenham sido seriamente prejudicados psicologicamente. As 
famílias que estão lidando com as tarefas da adolescência experienciam transformações em sua estru-
tura e organização que inicialmente provocam rompimento e criam confusão. Entretanto, a maioria 
das famílias se adapta às mudanças sem maiores dificuldades e passa adiante no ciclo de vida; algumas, 
incapazes de fazer a transição, tornam-se sintomáticas. No aconselhamento, o objetivo passa a ser o de 
destrancar o sistema para permitir o movimento.

Avaliar a maneira pela qual as famílias estão lidando com as tarefas adolescentes é crucial para com-
preender os problemas que as trazem ao aconselhamento. Para diagnosticar aquilo que elas apresen-
tam, os terapeutas precisam ampliar sua perspectiva, considerando não apenas as múltiplas maneiras 
como as famílias funcionam, mas também os fatores externos que nelas causam impacto. Normalmen-
te, sem uma estrutura social relativamente estável, as famílias têm maior dificuldade em oferecer a 
flexibilidade e proteção que os adolescentes precisam para crescer.

As intervenções com uma abordagem de ciclo de vida e com um alcance de três gerações tendem 
a desencadear transformações no sistema. Reestruturar as concepções de tempo da família, trabalhar 

? ?? ?
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com subsistemas e propor rituais que promovam tradições ou criatividade são intervenções que provo-
cam mudanças na organização do sistema. Investigar os padrões de relacionamento entre as gerações 
e relacionar conflitos atuais com conflitos passados não resolvidos permitem aos membros das famílias 
uma maior objetividade em suas interações. Ao proporcionar novas conexões, o terapeuta pode ajudar 
as famílias a negociarem as mudanças de relacionamento que devem ocorrer durante a adolescência e 
a verem o futuro como menos perigoso.

Lançando os filhos e seguindo em frente

Este período se dos 40 até os 60 anos dos pais, em média. O cuidado, a proteção, a socialização dos 
filhos até o momento em que estes se tornam adultos é considerado o maior propósito da família.

Essa fase da saída dos filhos costuma ser chamada de “ninho vazio“, e era considerada uma transição 
bastante negativa e difícil, principalmente para as mulheres que se dedicavam basicamente ao criar filhos.

O termo “Síndrome do Ninho Vazio” ganhou popularidade na década de 70 e desde então tem sido 
considerado um rito de passagem para os pais, especialmente para as mães. No entanto, pesquisas re-
centes mostram que, para a maioria dos pais, a Síndrome do Ninho Vazio não precisa ser tão má como 
fomos levados a acreditar. Para alguns pais, a transição do ninho vazio pode ser uma tarefa difícil. Mães e 
pais que já são propensos à depressão podem ser grandemente afetados por este período de transição. 
Entretanto, estudos como o realizado na Universidade do Missouri (EUA), mostram que muitos pais 
experimentam uma transição positiva em suas novas funções.

De maneira geral, essas transições e tarefas se relacionam com a mudança de função do casamento, 
o desenvolvimento de relacionamento adulto e seus pais, mudança de residência, a expansão dos rela-
cionamentos familiares para incluir os parentes por afinidade e os netos e a oportunidade de resolver 
relacionamentos com pais que estão envelhecendo.

Famílias que estão neste estágio da vida lidam com algumas questões como: transições, tarefas, 
problemas clínicos, mudança na função do casamento, o desenvolvimento de relacionamentos adultos 
entre os filhos adultos e seus pais etc. O significado de família pode ser, então, reexaminado.

Se a vida do casal se concentrou somente na criação dos filhos, então pode-se ter um grande proble-
ma, pois certamente faltarão recursos para que este casal caminhe como casal.

O casamento dos filhos anuncia um novo ciclo de vida e anunciam o nascimento de netos que têm 
em comum as heranças de duas famílias ampliadas.

Como minimizar a crise do Ninho Vazio

1.  Agenda de comunicação - Você pode querer a garantia de uma comunicação frequente com o 
filho, mas ele pode sentir como se você não confiasse nele. Converse com seu filho sobre quantas 
vezes você entrará em contato antes que ele parta. Definir uma expectativa irá mantê-lo incluído 
e, ao mesmo tempo, irá ajudá-lo a prosseguir.

2.  Faça algo para você mesmo – Faça uma viagem, se matricule em um curso interessante, co-
mece um novo hobby. As possibilidades existem. Coisas que você sempre disse que faria “um 
dia”. Agora que você tem o tempo, torne este sonho uma realidade. Programe os seus projetos 
antes dos seus filhos partirem. Se você esperar até que a casa esteja vazia, você pode continuar 
postergando seus projetos. 

3.  Retome o namoro - Agora você tem o tempo de se reconectar com seu companheiro(a) como 
adulto, em vez de como “papai e mamãe”. Sair para jantar, ir ao cinema ou um passeio no parque. 
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Tenha jantares românticos em casa, com a televisão desligada e as velas acesas. Se você é viúvo 
(a) ou divorciado(a), um ninho vazio pode proporcionar novos relacionamentos. Dê uma chance 
a alguém novo, mas não se apresse em um relacionamento. 

4.  Sonhe com o futuro – Como você vê a sua vida em cinco, dez ou quinze anos? Você pretende 
permanecer na casa de sua família ou se mudar para um novo local? Apesar de períodos de tran-
sição serem tempos ruins para tomar grandes decisões, eles são bons momentos para começar a 
pensar em grandes decisões. Comece a pesquisar sobre comunidades e trabalhos voltados para 
a terceira idade. Há um local para passar as férias que você sempre sonhou em ir? Explorar suas 
opções irá colocar o foco de volta em sua vida, em vez de se fixar apenas na vida que seu filho 
está começando. 

5.  Lembre-se que não é o fim, mas o início – Lembre também que seu filho está agora vivendo 
por conta própria, mas ainda precisa do seu amor e apoio.

Família no estágio tardio da vida

Nós temos quase tanto pavor de envelhecer quanto de não viver o suficiente para chegar à velhice. 
Os idosos, em nossa sociedade, foram estereotipados e descartados como antiquados, rígidos, senis, 
aborrecidos, inúteis e incômodos.

Raramente vemos na mídia opções para um sadio ajustamento, na terceira idade, dentro da família 
e do contexto social. Pelo contrário, o idoso é visto como estando à margem da comunidade social e 
encontra soluções afastando-se ainda mais, rompendo totalmente com a sociedade, ou inclusive alarde-
ando códigos legais, morais ou sexuais. Notavelmente, os idosos são retratados como viúvos, ou como 
não tendo família ou como fugindo da família.

Prevalecem as visões pessimistas da família no estágio tardio da vida. Os mitos sustentam que a 
maioria dos idosos não têm família ou, no melhor dos casos, tem com ela contatos infrequentes, obri-
gatórios e conflitantes; que os filhos adultos não se importam com seus pais idosos e os abandonam ou 
livram-se deles em instituições; e que as famílias, num estágio posterior de vida, estão demasiadamente 
fixadas em sua maneira de ser para mudar antigos padrões de interação. Através destas concepções 
errôneas, a família num estágio tardio de vida, assim como o indivíduo mais velho, foi estereotipada e 
posta de lado.

De fato, os relacionamentos familiares continuam a ser importantes durante a terceira idade para a 
maioria dos adultos em nossa sociedade. A proximidade dos membros da família e o contato por telefo-
ne são especialmente importantes para aqueles que vivem sozinhos, 80% dos quais são mulheres mais 
velhas, geralmente viúvas. A maioria daqueles que têm filhos relata que um dos filhos poderia ir até lá 
em poucos minutos, se fosse necessário, e tende a manter um contato telefônico no mínimo semanal; 
apenas 3% nunca veem os filhos. Assim, o isolamento total é raro. Embora a maioria dos adultos mais 
velhos prefira morar separado dos filhos adultos, o contato frequente, laços emocionais recíprocos e 
vínculos de apoio mútuo são mantidos pela maioria das famílias, num padrão que foi convenientemente 
chamado de “intimidade à distância” (Blenkner, 1965; Butler & Lewis, 1983; Spark & Brody, 1970; Taeu-
ber, 1983; Treas, 1977; Troll, 1971; Streib & Beck,1981). Além disso, a maioria das evidências indica uma 
ligação entre contato social, apoio e longevidade: a vasta maioria dos idosos que visitam seus amigos e 
família provavelmente vive mais tempo do que aqueles que raramente têm contatos.

A família como um sistema, juntamente com seus membros mais velhos, enfrenta desafios importan-
tes de adaptação na terceira idade. As mudanças com a aposentadoria, a viuvez, a condição de avós e as 
doenças requerem o apoio familiar, o ajustamento às perdas. Reorientação e reorganização. Os relacio-
namentos familiares passados e presentes desempenham um papel crítico na resolução da maior tarefa 
psicossocial deste estágio: a obtenção de um senso de integridade versus desespero, com relação à 
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aceitação de nossa própria vida e morte (Erikson, 1959). As claras transições e tarefas do estágio tardio 
da vida apresentam um potencial de perda e disfunção, mas também de transformação e crescimento.

O campo da saúde mental, infelizmente, não tem dado atenção suficiente à fase tardia da vida in-
dividual e familiar, apesar do fato de os adultos acima de 65 anos construírem o grupo mais suscetível 
às doenças mentais (Butler & Lewis, 1983). A incidência de psicopatologias aumenta com a idade, 
especialmente as doenças cerebrais orgânicas e distúrbios funcionais como a depressão, ansiedade e 
estados paranoicos. O suicídio também aumenta com a idade, com o índice mais alto entre os idosos 
brancos do sexo masculino. Muitos transtornos estão associados a dificuldades na adaptação da família 
às transições e tarefas do estágio tardio de vida.

Enfim, criar uma família é uma grande conquista. Deus abençoe a todos e nos dê sabedoria para 
administrarmos o momento que vivemos.

Pr.  Abner Morilha é psicólogo e terapeuta, especialista em Aconselhamento, mestre em Ciências Medicas, 
doutorando em Psiquiatria pela Universidade de São Paulo. Atua no CIM - Cuidado Integral do Missionário.
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Etapas no Ciclo Vital Familiar

ETAPAS

PROCESSO 
EMOCIONAL 
DE TRANSIÇÃO 
E PRINCÍPIOS-
CHAVES

MUDANÇAS DE SEGUNDA ORDEM
REQUERIDAS NO STATUS DA FAMÍLIA
PARA SEU DESENVOLVIMENTO

1. Sair de casa: 
Jovens adultos 
Solteiros 

Aceitar 
responsabilidades 
emocionais e financeiras 
por si mesmo 

1. Diferenciar-se em relação à família de origem. 
2. Iniciar relações com pessoas de sua idade. 
3. Organizar-se no que tange ao trabalho e adquirir 
independência financeira. 

2. Matrimônio: 
união de famílias.
O novo casal 

Compromissos com o 
novo sistema 

1. Formar o sistema conjugal. 
2. Redefinir as relações com a família extensa e 
amigos, a fim de incluir o cônjuge

3. Famílias com 
filhos pequenos 

Aceitação dos novos 
membros no sistema 
familiar 

1. Adaptar o sistema conjugal para dar espaço aos 
filhos. 
2. Compartilhar a educação dos filhos, assim como as 
obrigações domésticas e financeiras.
3. Redefinir relações com a família extensa para incluir 
papéis de pais e avós. 

4. Famílias com 
filhos adolescentes 

Maior flexibilidade 
nos limites familiares 
levando em conta a 
independência dos 
filhos e a redução de 
força dos avós 

1. Mudar a relação pais-filhos a fim de dar espaço  
ao adolescente para entrar e sair do sistema. 
2. Concentrar-se nos aspectos conjugais e 
profissionais da meia-idade. 
3. Ocupar-se com a geração mais velha. 

5. Enviar os filhos 
ao mundo e seguir 
adiante 

Aceitação da 
diversidade de saídas 
e entradas no sistema 
familiar 

1. Renegociar o sistema conjugal como um par. 
2. Desenvolver relações adulto-adulto entre pais e 
filhos crescidos.
3. Redefinir as relações a fim de incluir parentes e 
netos. 
4. Confrontar-se com as menos valias e a morte 
dos avós. 

6. Famílias  
na Terceira idade 

Aceitação das mudanças 
nos papéis geracionais 

1. Manter o interesse no funcionamento de si 
mesmo e do casal à luz da deterioração fisiológica; 
explorar possíveis novos papéis familiares e sociais. 
2. Oferecer apoio ao papel central que lhe 
compete passar às novas gerações. 
3. Dar espaço para a sabedoria e experiência dos 
filhos mais velhos, oferecendo-lhes apoio sem 
fazer demasiado por eles. 
4. Enfrentar a perda do cônjuge, irmãos e amigos. 
5. Preparar-se para a morte. 
6. Fazer um repasse da vida: integração.
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A SAÚDE DO SEU

CORAÇÃO

A saúde do seu coração

37

Dra. Dulce Pereira de Brito

Fatores de Risco para a 
Saúdedo seuCoração

0 2

Conhecer os principais fatores que levam às doenças  do coração é o
primeiro passo para se proteger dessas ameaças. Alguns desses fatores
não podemos modificar, como a nossa idade, etnia e herança genética, mas 
as demais ameaças podemos controlar! Veja quais são:

Idade
À medida que envelhecemos nossas artérias vão ficando duras (aterosclerose) e isto é uma 
forte ameaça para a saúde do coração. Além disso, quanto mais velhos, mais tempo 
ficamos expostos aos efeitos deletérios de noites mal dormidas, estresse, alimentação 
nem sempre saudável, sedentarismo e de outros hábitos ruins; isso aumenta o risco do 
coração “partir”. Para uma aposentadoria feliz, não passe um aniversário sequer sem 
reafirmar seu compromisso de  adotar um estilo de vida mais saudável antes que seja 
tarde! 

Tabagismo

O risco de ter um infarto do coração aumenta 3 vezes em homens e 6 vezes em 
mulheres que fumam pelo menos 1 maço de cigarro por dia em comparação com 
pessoas que nunca fumaram. Mas fumar  apenas um cigarro por dia também faz mal ao 
coração: aumenta o risco de uma doença cardiovascular em 48% para homens, e 57% 
para mulheres. Isto significa que a meta é ZERO cigarro!  Ajude um fumante a parar de 
fumar: isso é um ato de amor à vida! 

Colesterol
Estima-se que 20% dos adultos brasileiros tenham problemas de colesterol, mas 
infelizmente a maioria nem sabe que tem. Colestesrol ruim (LDL) elevado ou colesterol 
bom (HDL)  muito baixo não é bom para a saúde do seu coração. Isto pode causar um 
acúmulo de gordura na parede das artérias e entupir importantes vasos sanguíneos, 
resultando em infarto do miocárdio ou derrame cerebral (AVC). A única maneira de 
saber  como está seu nível de colesterol é por meio de exames  de sangue. Pequenas 
mudanças na sua dieta e atividade física regular podem  controlar as suas taxas de
colesterol. Coma menos gordura e mais frutas. Seu coração agradece!
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Hipertensão
Pressão alta

Embora 1 em cada 4 adultos brasileiros tenha pressão alta, a metade não sabe que tem 
porque a hipertensão é uma doença silenciosa (não dá sintomas). A pressão arterial 
persistentemente acima de 14 por 9 sobrecarrega o coração, podendo levar à  temida 
insuficiência cardíaca (coração grande e cansado), ao infarto do coração ou ao derrame 
cerebral (AVC). Meça a sua pressão periodicamente,  reduza o consumo de sal (inclusive 
dos alimentos industrializados), coma mais frutas e vegetais e pratique esportes todos os 
dias.

Histórico familiar
infarto do miocárdio ou AVC (derrame cerebral)
O risco de ter  um infarto ou  um AVC aumenta se algum membro da família imediata, 
isto é, pai, mãe, ou irmãos, tem  ou já teve  esse tipo de problema. Se o familiar que 
infartou ou teve um AVC foi um homem (pai ou irmão), o seu risco aumenta se na época 
eles tinham menos de 55 anos de idade; e se foi uma mulher (mãe ou irmã), seu risco 
aumenta se ela infartou ou teve um AVC  antes dos 65 anos. Mas a  boa notícia é 
saber que ainda que você tenha familiares de 1º grau com doenças 
cardiovasculares, mudanças boas na sua alimentação e no seu estilo de vida podem 
neutralizar essa herança genética e ajudá-lo a se manter saudável por toda a vida.

Peso
Fique de olho no seu peso, porque se ele estiver acima dos limites saudáveis você 
tem mais chance de desenvolver problemas cardíacos precocemente (antes dos 60 
anos de idade). Este risco será maior se o excesso de gordura estiver localizado na 
região do abdome (“barriga grande”); por isso é muito importante que, além de se pesar 
regularmente,  você meça a circunferência do seu abdome com uma fita métrica (o 
ideal é que homens a mantenham abaixo de 94 cm e mulheres abaixo de 80 cm). Se 
estiver com excesso de peso ou obesidade, pequenas reduções (5 a 7%) do peso atual já
podem trazer grandes benefícios para a saúde cardíaca. Estudos mostram que a 
obesidade é “contagiosa”, isto é, pessoas que convivem próximo, tendem a 
engordar juntas, como é o caso de marido, mulher, filhos (e pets)! Se este for o seu 
caso, considere um plano de reeducação alimentar e de atividade física para toda a 
família!!!

03

O mundo está vivendo uma epidemia de diabetes, e por isso você certamente 
conhece alguém bem próximo que é diabético. O diabetes é um dos principais fatores 
de risco para doenças cardiovasculares. Homens diabéticos tem  40% e mulheres 
diabéticas tem 50% maior risco de sofrer um infarto. A maneira mais eficaz de conter 
essa epidemia do diabetes é  adotar uma alimentação saudável, uma vida mais ativa 
e controlar o peso. Se você já tem diabetes ou tem parentes com diabetes, fique 
esperto: Adote estas medidas já para que viva uma vida longa e de qualidade

Diabetes
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Consumo excessivo deálcool
O consumo excessivo de álcool pode levar à hipertensão, arritmias cardíacas, aumento
de peso, cirrose e vários tipos de cânceres. Então, embora existam estudos que mostrem 
que o consumo moderado de vinho tinto (1 cálice por dia) pode diminuir de 25% a 50% o 
risco de homens terem um infarto, em contrapartida pode aumentar aos milhares o risco 
de morte por outras doenças relacionadas ao abuso do álcool. 

04

Estresse
Milhões de pessoas vivem sob estresse crônico: medo da violência, do desemprego, lista de coisas 
para fazer, problemas financeiros, familiares e outros, fazem com que as pessoas durmam mal, 
vivam estressadas, com o pavio curto, ligadas no 220, e em constante estado de alerta, como se a 
qualquer momento alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Não tem como nosso coração ficar 
livre disso tudo. Os cientistas já provaram que o estresse inflama nossas artérias e pode partir o 
coração, aumentando o risco de termos um infarto depois de uma grande frustração, ou 
durante uma crise. Portanto é importante aprender a lidar melhor com os momentos de tensão 
pelos quais todos passamos, de forma menos danosa à sua saúde. Reserve momentos diários 
para relaxar, equilibre deveres x prazeres, tenha um hobbie, cultive boas amigos com quem 
você possa desabafar, respire fundo e tenha calma, se não você não sai vivo dessa...
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SEUS NÚMEROS

ü Peso
ü Colesterol e triglicérides
ü Glicemia
ü Pressão sanguínea
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2. Níveis desejáveis de colesterol no sangue

Colesterol Total: menor que 200 mg/dL

Colesterol LDL: varia de acordo com o seu risco - menor que 130 mg/dL (para pessoas 
saudáveis, sem nenhum fator de risco para doença cardiovascular); menor  que 100 (para pessoas com 
risco médio); menor que 70 (para pessoas com risco alto);  e menor que 50 mg/dL (para pessoas com 
risco muito alto, por ex. pessoas que já tiveram um infarto). Converse com o seu médico para saber qual 
é o valor ideal para você!

Colesterol HDL: maior que 40 mg/dL (homens) e maior que 50 mg/dL (mulheres)

Triglicérides: menor que 150 mg/dL

Fonte: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia-2018.
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3. Pressão sanguínea e açúcar no sangue

Para reduzir o colesterol a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda uma dieta rica em  
frutas, vegetais, grãos integrais, laticínios de baixa caloria, aves, peixes, nozes e castanhas.

Pressão arterial: menor que 12 por 8.

Glicemia de jejum: menor que 100
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DICAS DE OURO

Na sua caminhada em direção a um 
coração saudável atente para as 

seguintes dicas:
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1. ALIMENTAÇÃO: o que ficar de olho!

Dê preferência aos  
leites e iogurtes  
desnatados, queijos  
brancos (estes  
alimentos contém  
menor conteúdo de  
gorduras), cottage,  
vernizzi e bebidas  
lácteas sem adição  de 
açúcar. Evitar o  
consumo de creme  de 
leite e nata. Uma  
alternativa é o tofu,  
preparado a base de  
soja.

CARNES

Dê preferência as carnes brancas e vermelhas magras. Ao  prepará-
las utilize-as sem pele e gordura, assadas, cozidas  ou grelhadas. Evite 
o consumo de vísceras, embutidos,  frutos do mar, carne suínas 
gordas e peixes em conserva  de óleo. Ao consumir peixes dê 
preferência aos de águas  profundas e geladas, como o salmão, 
sardinha e atum (o  ômega-3 presentes nestes alimentos auxiliam no 
aumento  do colesterol bom - HDL).

LEITE E DERIVADOS

FRUTAS E HORTALIÇAS

O hábito de consumir frutas  e hortaliças 
diariamente protege o coração, o cérebro e 
demais artérias do corpo pois contém 
antioxidantes, e fornece fibras, vitaminas e 
minerais que impedem o entupimento dos 
vasos sanguíneos. Dê preferência
às hortaliças cruas ou  preparadas à
vapor. Evite  adição de óleo em excesso  
na preparação.

09

TEMPEROS

Substitua os temperos  
industrializados por ervas  naturais 
(secas ou frescas),  alho e cebola. Os 
temperos  industrializados, além de  
conservantes e gorduras,  
apresentam grande  concentração de 
sódio (ou sal).  
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ÓLEOSVEGETAIS

Dê preferência as gorduras de “boa” qualidade, que são  ricas em 
poliinsaturadas (ômega 3 e 6) como os óleos de  girassol, canola, 
milho, oliva (que não deve ser utilizado  em altas temperaturas), 
soja ou arroz. A linhaça, além de fibras, também é rica em ômega 
6 e seu óleo pode ser usado
diariamente (também em preparações frias).

Os melhores óleos para cozinhar, grelhar  ou 
refogar suas preparações são os óleos  de soja, 
canola ou girassol. Utilize azeite  extra virgem em 
preparações cruas,  como nas saladas de folhas.

Para uma família de 4 pessoas, uma embalagem de óleo com 900 ml deve durar 1 mês.

=
CEREAIS

Esses alimentos fornecem energia. Dê preferência às  opções 
integrais, como massas, aveia, arroz, farinhas ou pães integrais, 
pois além da energia, fornecem as fibras dietéticas, vitaminas e 
minerais. Evite os amanteigados, empanados e refinados de modo 
geral.

DOCES
Evite ingerir chocolates, doces  concentrados 
(leite condensado, doce  de leite, compotas, 
goiabada, etc.),  industrializados, biscoitos 
recheados,  biscoitos doces (com ou sem
recheio), bolos  recheados, caldas, leite de 
coco e confeitados. Estes doces 
industrializados  e concentrados possuem 
alta  concentração de gorduras trans.

10
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EVITE GORDURA TRANS

Encontrada em alimentos feitos com gordura  vegetal 
hidrogenada, tais como margarinas, “fast  foods”, 
sorvetes de massa ou cremosos, doces  de confeitaria 
(bolos recheados, brigadeiro,  quindim), frituras, 
salgadinhos (coxinha,
empadinha, croissant, massa folheada) e a maioria  dos 
alimentos de pacote (bolachas recheadas,  salgadinhos de 
saquinho, bolos prontos, sopas de  pacote, etc.). A gordura 
trans aumenta o colesterol  ruim (LDL) e diminui o colesterol 
bom (HDL).

AUMENTE O SEU CONSUMO DE FIBRAS

Promove maior saciedade e como consequência  diminui 
o apetite, auxiliando no processo de  emagrecimento. 
Também ajudam na eliminação  de gorduras do corpo e 
na proteção do nosso  organismo, através da 
fermentação natural que  ocorre no intestino.

PARE DE FUMAR

Diminua gradualmente e tente parar de fumar
definitivamente. Não hesite em procurar ajuda
médica para esse processo.

11

BEBIDAS
Substitua os refrigerantes e sucos industrializados por água, sucos  naturais e água de 
coco. Lembre-se que todo o excesso é convertido em  gordura no nosso organismo.

Uma pesquisa do 
Ministério da Saúde (2008) 

revelou que uma dieta 
equilibrada, sozinha, 

poderia evitar  48.941 
mortes por AVC  e 47.456 

óbitos de doenças no
coração a cada ano no 

Brasil. Nada mal, não é?
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MENOS SAL, MAIS SAÚDE
Mesmo que você não coloque sal, o sódio está presente 
naturalmente  em alguns alimentos in natura e 
excessivamente  em alimentos industrializados. Logo, quanto  
mais natural for a sua alimentação (por ex. uma sopa preparada 
com vegetais frescos que você comprou na feira), menor  
quantidade de sódio você estará ingerindo ou oferecendo 
para a sua família. O  contrário também é verdadeiro: quanto
maior a frequência de alimentos industrializados, embutidos, 
enlatados e produtos de pacote (por ex. sopa pronta, 
comprada na prateleira do supermercado), maior será a 
quantidade de sódio naquele  dia, chegando a extrapolar 
quase três vezes  a quantidade de sódio recomendada para o  
dia. Sempre que for comer a pergunta que deve ser feita é: 
“estou me alimentando ou produzindo doenças?”

12
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2. Prática Regular de  
Atividade Física

Quer viver mais e melhor?
Mexa-se! Todos os dias

A Organização Mundial da Saúde recomenda  que adultos façam 
no mínimo 30 minutos de atividade moderada na maioria dos 
dias (5 ou mais vezes por semana), e exercícios de força e 
flexibilidade (como musculação ou pilates), 3 vezes por 
semana.  

Mas o que é atividade física moderada? É aquela que te deixa 
ligeiramente cansado ao final (você consegue falar mas não 
conseguiria cantar, por ex), e seus  batimentos cardíacos e a 
respiração ficam um pouco acelerados. Equivale a 100 passos por 
minuto.

Você pode monitorar a quantidade de seus  passos nas 
atividades do dia-a-dia, numa caminhada ou durante uma corrida
através  de um equipamento barato chamado pedômetro
(vendido em lojas de produtos esportivos), ou através de 
aplicativos no seu  celular.

Para atingir uma ótima saúde do coração  são recomendados 
10.000  passos por dia. Mas lembre-se, não abra mão do bom, 
por não conseguir fazer o ótimo: 

caminhar um pouco é muito melhor do que nada!!!          Se você 
está apenas começando, é mais seguro CAMINHAR do 
que correr, iniciando com apenas 10 minutos por vez, e 
aumentar a duração e a intensidade (passos mais rápidos)
com  o tempo, até acumular 30 minutos na maior parte 
dos dias (ou 150 minutos de atividade física moderada por 
semana). 

14



50 V Simpósio de Capacitação para Casais Ministeriais e Diretorias Regionais

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Não subestime e não abra mão de:

- Noites de sono de, no mínimo, 8 horas;

- 30 dias de férias por ano;

- Momentos a sós só com você para se ouvir e 
aquietar a sua mente

- Técnicas de relaxamento e respiração profunda;

- Momentos de devoção (oração, preces, meditação)

- Equilibrar na balança deveres e prazeres

- Reconhecer limites e aprender a dizer “não”

- Perdoar aos outros e a si mesmo 

- Praticar a gratidão

ESTRESSE

Busque sempre uma  forma 
de aliviar as  tensões do dia a
dia
de forma prazerosa e  
relaxante, quer seja com  um 
momento em família,  bate 
papo entre amigos,  
praticando algum esporte  ou 
mesmo ouvindo uma  boa 
música. O estresse  elevado 
eleva o nível
de triglicérides, além  de 
manter a adrenalina  em 
níveis elevados,
permitindo picos 
hipertensivos e risco de 
ataques cardíacos.

15

3. Gerenciamento do estresse

RESERVE pelo menos 15 min por dia para relaxar!
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QUIZ

Teste seus conhecimentos
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Vamos testar seus conhecimentos
sobre  alimentação saudável?
Adaptado da American Heart Association

1.A maneira mais correta de iniciaruma  
dieta saudável é:

a.( ) Ler cuidadosamente os rótulos e  escolher 
alimentos com mais sódio, colesterol  e açúcar

b.( ) Ter uma alimentação com uma ampla  variedade 
de alimentos. Por exemplo: frutas,  vegetais, grãos 
integrais, carnes magras e  peixes;

c.( ) Lanchar na padaria, nas lojas de  conveniência 
ou na bomboniere quando  estiver com pressa; 
além disso, tomar  vitaminas em cápsulas 
compradas nas  farmácias para suprir as deficiências da sua  
alimentação.

2.No supermercado você precisa saberler  
os rótulos para decidir qual é o produto  
mais saudável para a sua família. Qual é
a gordura que aumenta o LDL-colesterol  
(colesterol ruim) e aumenta o risco  
cardiovascular?

a. ( ) Monoinsaturada e poli-insaturada

b. ( ) Saturada e trans

c. ( ) Todas as gorduras igualmente

3.Peixes podem ajudar a manter o  
seu coração saudável e diminuiras
chances de ter um infarto ou AVC. Quão  
frequentemente você deve comerpeixes?

a.( ) Sardinha, truta e salmão devem ser  consumidos 
no mínimo duas vezes por semana

b. ( ) Uma vez por semana

c. ( ) Uma vez por mês

4.Que tipo de grãos são melhores para a  
sua saúde?

a.( ) Grãos refinados eprocessados

b. ( ) Grãos moídos na hora

c.( ) Grãos integrais (Farinha de trigo integral,  aveia integral, 
flocos e farelos de aveia, arroz  integral).

5.Quando você for consumir uma carne  
ela deve ser magra, sem gordura aparente,  
sem pele ou sem couro. De que tamanho  
deve ser esse pedaço de carne que você vai  
comer?

a. ( ) Palma da sua mão ou baralho de cartas

b. ( ) Metade do prato

c. ( ) Depende do tipo de carne

As respostas corretas são: 1(b) –2 (b) –3 (a) –4 (c) –5(a)

17
As respostas corretas são: 1(b) – 2 (b) – 3 (a) – 4 (c) – 5 (a)
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Você sabe qual o seu grau de  
risco para doenças do coração?  
Faça o teste!
1. Com relação ao tabagismo:

1- Nunca fumei

2- Sou ex-fumante

3- Fumo menos de 10 cigarros  por
dia

8- Fumo de 10 a 20 cigarros por  dia

9- Fumo de 21 a 30 cigarros por  dia

10- Fumo de 31 a 40 cigarros  por
dia

2. Mulheres: (pergunta  
exclusiva para mulheres)

0 - Até 50 anos

2 - 51 anos ou mais

3 - Mulher sem ovário

5- Mulher que tenha irmã(ão)  
infartado

6- Mulher diabética

3. Homens: (pergunta  
exclusiva para homens)

1 - 20 a 30 anos

2 - 31 a 40 anos

3 - 40 a 45 anos

4 - 46 a 50 anos

5 - 51 a 60 anos

6 - 51 ou mais

4. Com relação a sua prática  
de atividade física:

1- Trabalho em constante  
movimento e faço atividade  
esportiva intensa

2- Trabalho em constante  
movimento e faço atividade  
esportiva moderada

3- Trabalho em constante  
movimento e faço atividade  
esportiva leve

4- Trabalho a maior  parte do dia 
sentado e pratico  atividade 
esportiva intensa a moderada

5-Trabalho a maior parte do tempo 
sentado e pratico atividade esportiva 
leve.

6- Sou sedentário – trabalho a maior 
parte do dia sentado e não pratico 
nenhuma atividade esportiva.

5. Antecedência familiar  
relacionados a doenças  
cardiovasculares:

1-Ausente

2- Pai ou mãe com 50 anos ou  mais, 
com doença cardiovascular

3- Pai ou mãe com mais de 60  anos, 
com doença cardiovascular

4- Pai ou mãe com menos de 60  anos, 
com doença cardiovascular

5- Pai ou mãe com menos de 50  
anos, com doença cardiovascular

6- Pai, mãe e irmãos com  
doença cardiovascular, em  
qualquer idade

Pontuação:

Pontuação:

Pontuação:

Pontuação:

Pontuação:

18



54 V Simpósio de Capacitação para Casais Ministeriais e Diretorias Regionais

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

6. Com relação a sua glicemia  
(quantidade de açúcar no  
sangue)

1- Não sou ou desconheço ser  
diabético

2- Na minha família tem  algumas 
pessoas diabéticas

6 - Sou diabético mas minha  
glicemia está compensada  
(tratada)

10 - sou diabético e minha  glicemia é 
descompensada (não  tratada)

7. Sobre a sua pressãoarterial,  
o resultado mais frequente é  
de:

1- Valor igual ou inferior a 100 e  de 
110 - 119 mmHg

2- 120 - 130 mmHg(Pressão  
Normal)

3- 131 - 140 mmHg (Estado de  
Alerta)

4- 141 - 160 mmHg(Hipertensão – procure 
um médico)

5-161 – 180 mmHg (Hipertensão –
procure um médico)

6-180 mmHg ou mais (Hipertensão –
procure um médico)

10. Circunferência de cintura

0-Faixa ideal

6-Risco aumentado

10-Risco muito aumentado

Considerando os  
diversos fatores,  
some todos os  

pontos e anoteo  
resultado final

8. No último exame de  
colesterol total realizado, o  
resultado apresentado foi de:

0 - Abaixo de 180 mg/dL

1 - 181 a 200mg/dL

2 - 201 a 220mg/dL

7 - 221 a 249mg/dL

9 - 250 a 280mg/dL

10 - 281 a 300 mg/dL

De acordo com o resultado dos  
indicadores de Índice de Massa  
Corpóreo (IMC) e circunferência  
de cintura, responda asquestões  
9 e 10

9. Índice de Massa Corpóreo
– IMC

1- Peso inferior ao ideal (inferior  ao 
IMC 18,5 kg/m2)

2- Peso normal (IMC entre 18,5 e  24,9
kg/m2)

3- Acima do peso (5 a 10 kg)

4- Acima do peso (11 a 19 kg)

7 - Acima do peso (20 a 25 kg)

8 - Acima do peso (mais de 25kg)

Pontuação:

Pontuação:

Pontuação:

Pontuação:

Pontuação:

Pontuação:
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0 - 8 Sem risco para o desenvolvimento de doenças do coração.  
Parabéns.

9 - 17 Seu risco é baixo, mas, não deixe de exercer hábitos saudáveis  para 
manter uma boa qualidade de vida

18 - 40 Seu risco é alto. Revise os seus hábitos e procure orientação  médica 
e/ou nutricional para melhorar os seus indicadores.

Acima de  
40

Risco Muito Alto. Existem vários fatores associados e que elevam as suas
chances para desenvolver doenças cardíacas. Revise seus hábitos e procure
um médico para acompanhamento.

Resultado

20
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“Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demons-
tram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito 
do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos.” – 2 Co 3.2, 3. 

Qual o preço a ser pago por ser pastor em nossos dias, quando o hedonismo governa, pastores ne-
opentecostais escandalizam, a mídia fascina e a multiplicação do pecado assusta?

O preço é muito alto. Dar-nos por vencidos seria a solução? Desprezar o ministério pastoral? Não 
podemos fazer isso. A Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de riqueza espiritual onde podemos 
encontrar forças para pastorear. Lendo o relato do apóstolo Paulo, notaremos que, apesar de muitas 
coisas mudarem, muitos padrões pecaminosos se repetem e continuam a desafiar os pastores. Escolhe-
mos Corinto para refletir em alguns temas sobre como Paulo pastoreou esta igreja, cuidando de suas 
falhas para que refletissem a glória de Cristo.

A Igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo por volta do ano 49 
d.C. Corinto era a capital da província romana da Acaia (região sul da Grécia), uma colônia romana 
e cidade portuária cosmopolita (com pessoas de muitas nações), conhecida por sua imoralidade. 
Calcula-se que 250 mil pessoas livres e 400 mil escravos moravam em Corinto.1 Ela ficava numa 
posição estratégica, que lhe permitia controlar o comércio que passava pela estreita faixa de terra 
entre os mares Egeu e Jônico. Era uma cidade relativamente nova. Havia sido reconstruída no ano 
44 a.C. por Júlio César. Era alta a rotatividade de pessoas e mistura de raças, fez dela um alvo evan-
gelístico interessante para que a mensagem do evangelho se espalhasse. A cidade era dominada 
pelo templo de Afrodite (deusa do amor), construído sobre a acrópole (ponto mais alto da cidade). 
Milhares de prostitutas sagradas contribuíam para a má fama da cidade. Havia também um templo 
ao deus Apolo. Esse deus era considerado o deus da beleza masculina. Isto também fez com que 
na cidade houvesse muitos homossexuais.

Corinto era sinônimo de excesso e libertinagem. Havia até uma palavra para isso: “corintizar”.2 
Chamar uma jovem de “coríntia” indicava-a como uma jovem imoral.3 Paulo ensinou a Palavra de Deus 
nesta cidade por um ano e meio para que a igreja local se tornasse luz numa sociedade decadente – At 
18.1-11. Para que beberrões, rebeldes e promíscuos se tornassem cidadãos dos céus. A sua mensagem 
era Cristocêntrica, inspirada pelo Espírito Santo. Ele não desistiu da igreja de Corinto apesar de estar 
dividida, competir entre si, tolerar um membro incestuoso, desonrar o casamento, banalizar a ceia do 

1. Lawrence (2006:157)

2. Manual Bíblico (2008:694)

3. Dockery (2001:725)

Ministério: o preço que vale a pena pagar
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Senhor, fazer cultos barulhentos e sem conteúdo, valorizar o tempo presente em detrimento à vida 
futura... Deus, como um Pai amoroso, corrige-os e mostra-lhes a maneira correta de viver.

O nosso desafio continua o mesmo, para que onde estivermos pastoreando, o mundo possa ler e 
entender Jesus em nosso rebanho. Temos de passar a limpo o rascunho mal feito pelo mundo, numa 
carta onde se lê todo o esplendor de Cristo.

O endereço da igreja 

“Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de 
Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com 
todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: A vocês, 
graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, 
por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em 
toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo 
que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja re-
velado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. ” – 1 Co 1.1-9. 

Paulo não estava nessa posição por vontade própria, mas havia uma designação divina. Ele se identifi-
ca como chamado por Cristo, conforme a vontade de Deus. Tinha convicção do seu chamado espiritual. 

Wiersbe diz que toda igreja tem dois endereços, um geográfico e um espiritual. Neste caso, o geo-
gráfico era “Corinto” e o espiritual “em Cristo Jesus”.4 Antes de corrigir a igreja, fez lembrar que foram 
separados, resgatados do mundo por Cristo e tinham a mais alta vocação – “serem santos”.

Ele os abençoa com graça e paz da parte de Deus, o Pai, e de Cristo. Se entenderem que a graça era 
um presente que não mereciam e que, desta maneira, foram transformados em Filhos de Deus, então 
a verdadeira paz, que todos sonham, seria real e extravasaria em toda a maneira de viver.

Ele diria palavras de correção, antes, porém, agradece a Deus pela salvação que lhes deu. Faz lembrar 
que foram enriquecidos em todas as coisas espirituais por Cristo. Que podiam testemunhar das coisas 
boas pois os dons espirituais eram nítidos no meio deles. O mesmo Senhor que os havia salvado, os 
guardaria fielmente até a salvação final. Que nada é melhor ou maior que a comunhão com Jesus Cristo.

Aplicação

Por mais difíceis que sejam os problemas de uma igreja, não devemos rejeitá-la, mas antes estar 
conscientes de que não estão ali por acaso. Foram chamados por Deus para a salvação eterna em Cris-
to. Fomos vocacionados para pastorear qualidades e defeitos da igreja. O mundo precisa ler o endereço 
espiritual da igreja.

As divisões

É maravilhoso vermos uma igreja unida. As reuniões e os cultos são encontros marcados por uma 
profunda adoração. Os sermões são assimilados com maior facilidade. Há muita alegria nas reuniões 
sociais. Os membros querem estar juntos. Na unidade da igreja as necessidades são supridas (compro-
misso social) e é um terreno fértil para o crescimento qualitativo (ensino) e quantitativo (conversões).

4. Wiersbe (2012:742)



59

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Não era o caso de Corinto, dominada por divisões:

Por partidarismo: “Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem 
uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e, sim, que todos estejam unidos 
num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há 
divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: “Eu sou de Paulo”; “eu de Apolo”; 
“eu de Pedro”; e “eu de Cristo”. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram 
vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo 
e Gaio; de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. (Batizei também os da casa de 
Estéfanas; além destes, não me lembro se batizei alguém mais.) Pois Cristo não me enviou para batizar, mas 
para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvazia-
da. Cristo, Sabedoria e Poder de Deus. ” (1 Co 1.10-17).

Uma casa dividida não permanece em pé. A situação da igreja em Corinto era como uma casa 
prestes a cair. Por alguém especificamente nos discipular ou batizar é razão de orgulho? Precisamos de 
heróis dentro da igreja? De fã clube? Precisamos cultuar personalidades? No caso de Corinto, a igreja 
havia tido vários líderes como Paulo, Apolo e Pedro. Havia ainda, pessoas que, para esconder o orgulho, 
dizia: “Eu sou de Cristo”. E cada líder tem uma capacidade muito particular de comunicar que diferencia 
um do outro, mas fazer disso um troféu é não entender a “multiforme sabedoria de Deus” – Ef 3.10. 
O problema não seria ter alguma preferência pessoal e sim as rivalidades dentro da igreja. A divisão é 
sempre carnal e perniciosa. São comportamentos infantis.

Em nossos dias, as divisões podem ser por cargos internos, por pertencer à determinada família, por 
possuir determinada posição social, por egoísmo exacerbado da comunidade local.

Aplicação

A solução para as divisões é apresentar Jesus. Ele está dividido? Não foi ele que morreu pelos nossos 
pecados? A cruz oferece regalias ou sofrimento? Vamos esvaziar a Cruz por aquilo que representa? 
Cristo não é a fonte da verdadeira sabedoria e poder? O mundo precisa ler que Jesus governa a igreja.

Por incompreensão do Corpo de Cristo: “Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha 
muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com res-
peito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer judeus, quer gregos, 
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um 
só membro, mas de muitos. Se o pé disser: “Porque não sou mão, não pertenço ao corpo”, nem por isso deixa 
de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: “Porque não sou olho, não pertenço ao corpo”, nem por isso 
deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, 
onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos 
fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode 
dizer à mão: “Não preciso de você! “ Nem a cabeça pode dizer aos pés: “Não preciso de vocês!” Pelo contrário, 
os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos serem menos 
honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro 
especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus 
estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no 
corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, 
todos os outros sofrem com ele; quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, 
vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. ”(1 Co 12.12-27).

Paulo ilustrou a igreja como Corpo de Cristo. Nesta magnífica figura de linguagem, todos nós so-
mos uma parte deste Corpo. Da mesma forma como os membros de um Corpo possuem finalidades 



diferentes, são os membros da igreja. Cabeça, olho, ouvido, mão e pé, com finalidades diferentes, mas 
trabalhando para um corpo só. Assim deveriam entender e agir.

Aplicação

Não podemos abrir mão de ninguém. Todos são igualmente importantes. Os membros são interde-
pendentes. Um completa o outro. As funções foram estabelecidas por Deus: “Mas Deus estruturou o 
corpo...” 2 Co 12.24. E ainda mais, devemos valorizar os menos expressivos: “Pelo contrário, os membros 
do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, 
tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, 
enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. ” (1 Co 12.22 e 23). 
O mundo precisa ler que a igreja é um corpo só, o Corpo de Cristo.

A loucura da cruz

“Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é 
o poder de Deus. Pois está escrito: “Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes”. 
Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a 
sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria hu-
mana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais mira-
culosos, e os gregos procuram sabedoria; nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo 
para os judeus e loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o 
poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fra-
queza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. 
Poucos eram sábios segundo os padrões humanos; poucos eram poderosos; poucos eram de nobre nascimento. 
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo 
para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, 
para reduzir a as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês 
estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, 
para que, como está escrito: “Quem se gloriar, glorie-se no Senhor”. 1 Co 1.18-31.

Os judeus eram os legítimos religiosos que procuravam sinais miraculosos para crer. Os gregos bus-
cavam sabedoria através da lógica aristotélica. Mas Deus apresenta como contraponto a cruz do Seu 
Filho Jesus, na qual o maior milagre é morrer de amor. E, maior que qualquer posicionamento filosófico 
da história foi Deus doar Seu Filho na cruz do calvário. A cruz é paradoxalmente louca. Ali, o orgulho foi 
vencido pela humildade, os pecados pelo sangue de Jesus, os demônios pelo alto preço da entrega do 
Filho de Deus, a vaidade pela vergonha da cruz, a violência pela entrega inocente do Cordeiro de Deus, 
a cura pelas pisaduras, o opositor espiritual foi vencido pelo Cristo humanizado, o altivo pela humildade, 
a morte pela vida eterna... O cativeiro foi destruído e os cativos libertos.

A morte morreu quando Jesus foi morto na cruz. A dívida com todos os juros, correções e indeniza-
ções, foi paga pelo Seu sangue. Ninguém é tão grande como Cristo, porque ninguém sentiu as misérias 
humanas como Ele. Por isso a cruz é a mensagem mais desconcertante para a mente humana. Racio-
nalmente ilógica. Totalmente contrária à religiosidade. Concordamos com as palavras de Azevedo: “A 
sabedoria está no mistério de Deus. A maior força do mundo é fraqueza da cruz de Cristo. A partir da 
cruz, Deus preparou para aqueles que o amam uma vida cheia de profundidade e qualidade”.5 Kivitz 

5. Azevedo (2012:129)
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comenta com estas palavras: “A glória da igreja não está na sua sabedoria, no seu poder ou no estrelato 
de seus mais dignos representantes – a glória da igreja está na cruz de Cristo”.6 Mas justamente por ela 
ser contrária aos padrões humanos é que se torna enigmaticamente louca. Por isso Paulo diz: “Pois de-
cidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado. ” (1 Co 2.2). Ou seja, se houvessem 
entendido Jesus e a Sua morte, teriam entendido tudo.

Aplicação

Se Jesus e o Seu sacrifício na cruz for entendido e vivido pela igreja, os problemas serão pequenos. 
Os membros viverão como ovelhas do Sumo Pastor. Os olhos deles serão para as coisas espirituais e 
não humanas. Os valores não serão os terrenos e sim os eternos. Eles entenderão o que significa de 
fato a graça, o amor e a misericórdia. O mundo precisa ler claramente através da igreja as nuances do 
sacrifício de Jesus.

A mente de Cristo

“Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?” Nós, porém, temos a mente de Cristo. ” 
(1 Co 2.16).

O grande segredo da vida cristã é andar em intimidade com Cristo. Quando andamos desta forma, 
entendemos o porquê da Sua humanização, da forma como viveu, ensinou, morreu e ressuscitou. 
Entendemos ainda como Ele se relaciona com cada um de nós, qual o propósito da nossa vida e para 
onde nos levará. Quando a igreja presta atenção em Jesus, simplesmente reproduz as Suas ações no 
cotidiano. Não é um status elevado de meditação, intelecto aguçado, ou um estilo de vida inatingível 
pelas pessoas comuns. Os maiores acontecimentos bíblicos não apontam para Jesus? Desde a humani-
zação à ascensão, existe algo desprezível, ou aprendemos com todos eles? Então ter a mente de Cristo 
é viver a humildade, a servidão, a submissão, a perseverança, a firmeza, a santidade, o perdão, o amor, 
a misericórdia, a compaixão, a sinceridade dEle. É tê-lo como padrão e modelo. 

Aplicação

A igreja é dEle. Ele é o Noivo e Senhor da igreja. A igreja subsiste por meio dEle e para Ele (Rm 
11.36). Nosso dever maior é falar dEle, ter um ministério Cristocêntrico. O mundo precisa ler através 
da igreja que a nossa mentalidade é a mesma de Jesus.

A vara da correção

“Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, 
a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos! Não deviam, porém, estar 
cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, 
estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês 
estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente 
também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja des-
truído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. ” (1 Co 5.1-5).

6. Kivitz (1998:22)
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 Não basta identificarmos o pecado, temos que tratá-lo. E pecado exige tratamento sério. Tolerar, negar 
ou minimizar é envenenar o corpo de Cristo. Em Corinto havia um caso de incesto e estavam tratando o 
caso com naturalidade. Aliás, estavam orgulhosos disso. Paulo pede que quem estivesse cometendo este ver-
gonhoso ato fosse entregue à Satanás. Ou seja, disciplinado, para que no futuro houvesse arrependimento, 
abandonasse o pecado e fosse novamente recebido no Corpo de Cristo. Paulo diz: “A punição que lhe foi im-
posta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja 
dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele.” (2 Co 2.6-
8). Paulo fundamenta a disciplina usando dois exemplos. Primeiro, o pecado é como um fermento. Segundo, 
Cristo morreu de maneira pura como o Cordeiro da Páscoa: “Livrem-se do fermento velho, para que sejam 
massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. ” – 1 Co 5.7

Aplicação

Pecado deve ser tratado como pecado. A confrontação com o pecado e a disciplina faz bem à igre-
ja. É uma questão de justiça. A disciplina produz respeito e seriedade, gera temor. Amar pecadores é 
nosso dever, porém não o pecado. A graça não é autorização para pecar. O pecado comprovado, e não 
disciplinado dissimula a graça e desanima os fiéis. O mundo precisa ler que há justiça na igreja.

Um olhar para o passado

“Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem imorais, nem 
idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem 
caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, 
foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. ” (1 Co 6.9-11). 

O Apóstolo lembra-os que a salvação não é “universalista”. Os que praticam perversidades não 
herdarão o Reino Eterno, assim como os que abusam de outros, que não adoram exclusivamente a 
Deus, os que traem seus cônjuges ou praticam a devassidão homossexual. Os que roubam, adoram o 
dinheiro, se deixam dominar por vícios, os que mentem e trapaceiam ficarão de fora.

Depois afirma: “Assim foram alguns de vocês”. Ou seja, muitos de vocês estavam na lista de excluídos da 
salvação. Mas ocorreram três coisas especiais: foram lavados, santificados e justificados. Passaram pela san-
tificação porque estavam imundos. Foram justificados, porque estavam condenados. Trocaram o reino das 
trevas pelo Reino de Deus. Tiveram, por meio de Cristo e do Espírito Santo, uma nova oportunidade de vida.

Aplicação

A lembrança de onde saíram é importante. Muitas vezes a vida cristã é dominada por um marasmo, 
um perigoso conformismo. Nesta fase, torna-se presa fácil do pecado. Mas ao lembrarem do resgate 
espiritual, seriam despertados para valorizarem a salvação. O mundo precisa ler que os membros da 
igreja foram transformados.

Casamento e sexualidade

“Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, 
por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve 
cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu ma-
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rido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido 
não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por 
mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para 
que Satanás não os tente por não terem domínio próprio.” (1 Co 7.1-5).

Neste capítulo Paulo responde objetivamente as perguntas acerca do casamento, observando o 
contexto de Corinto. Orienta casais cristãos, casais quando apenas um é convertido e os solteiros. O 
casamento é uma muralha contra a imoralidade, mas não deve ser vivido de qualquer maneira, e sim 
com responsabilidade. A sexualidade sadia é uma dádiva divina. Aliás, os cônjuges devem ter esta pre-
ocupação dentro do casamento, pois pertencem um ao outro. A sexualidade só pode ser interrompida 
temporariamente por consentimento mútuo e por motivos espirituais. A não vigilância nesta área abre 
oportunidade para tentações malignas.

Quantos aos casais com jugos desiguais, a orientação é que não se separem. Por outro lado, o casa-
mento não deve ser uma prisão. O casamento é vivido em plenitude quando há liberdade: “Aos outros 
eu mesmo digo isto, e não o Senhor: se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não 
se divorcie dela. E, se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie 
dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio 
do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente 
separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão; Deus nos chamou 
para vivermos em paz.” (1 Co 7.12-15).

Aos solteiros e viúvas Paulo aconselha que seria bom que ficassem como ele. Seriam mais livres para 
servirem ao Senhor. Porém, não havendo este domínio, é melhor que se casem (1 Co 7.8 e 9).

Aplicação

A família continua um tema importantíssimo dentro da igreja. A frase: famílias fortes, igrejas fortes, 
é uma realidade. Os assuntos familiares não devem ser esquecidos. Ministério de família, encontros, 
palestras, sermões, contribuem muito para o equilíbrio familiar dentro da igreja. O mundo precisa ler 
que os padrões bíblicos governam as nossas famílias. 

Perigos da cultura

“Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado 
de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a 
sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, 
e a incircuncisão também nada é; o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve per-
manecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com 
isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo 
Senhor, é liberto e pertence ao Senhor; semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo 
de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço; não se tornem escravos de homens. ”( 1 Co 7.17-23)

“Tudo é permitido”, mas nem tudo convém. “Tudo é permitido”, mas nem tudo edifica. Ninguém deve bus-
car o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas 
por causa da consciência, pois “do Senhor é a terra e tudo o que nela existe”. Se algum descrente o convidar 
para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da 
consciência. Mas se alguém lhe disser: “Isto foi oferecido em sacrifício”, não coma, tanto por causa da pessoa 
que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha 
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liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que 
sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer 
outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para 
gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Porque não estou 
procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos.”(1 Co 10.23-33).

Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Rejeitamos apenas as coisas pecaminosas, que 
confrontam a Palavra de Deus. A condição social ou cultural não impede de servirmos a Deus. Temos 
consciência de que o homem natural, mesmo caído, produz muitas coisas que não são pecaminosas. 
Seja na área científica, tecnológica, artística ou cultural. Há muitas coisas distantes do pecado em que 
não há contraindicação bíblica. O limite para nós é a Palavra de Deus. Devemos buscar as coisas que 
convêm, que edificam, que manifestam a glória de Deus. Somos destinados à glória (Ef 1.6, 12, 14). 
Não devemos fazer ninguém tropeçar e sim livrar o maior número de pessoas da condenação eterna. 

Aplicação

Os hábitos culturais estão em constante mudança. A tecnologia aproximou os povos. Recebemos 
confrontações o tempo todo. Há muitas coisas boas e outras perigosas. Devemos estar sempre fazendo 
uma contextualização sábia. Sempre haverá uma linha divisória entre o que glorifica ou crucifica nova-
mente Jesus (Hb 6.4-6). Somos livres para vivermos o que é correto. O discernimento correto é o que 
está contido na Bíblia Sagrada. O mundo precisa ler que a igreja é sábia e sabe separar o sagrado do 
profano, o que agrada e o que desonra ao Senhor.

A ceia do Senhor

“Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, to-
mou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês; façam 
isto em memória de mim”. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: “Este cálice é a nova 
aliança no meu sangue; façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim”. Porque, sempre que co-
merem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, 
todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo 
e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem 
come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre 
vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não 
receberíamos juízo. ”(1 Co 11.23-31).

 
A ceia do Senhor é um rito instituído pelo próprio Cristo. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o 

sangue de Jesus. Um memorial que deve ser inesquecível para a igreja. Aponta para um passado onde 
Cristo morreu por nós numa cruz. Aponta também para o presente, no qual Jesus vive em nós pela fé. 
Ao mesmo tempo, aponta ainda para uma celebração escatológica, pois no futuro, os salvos de todos os 
tempos viverão em eterna comunhão. Em Corinto havia uma situação desrespeitosa em relação à ceia. 
Não esperavam uns pelos outros. Havia até mesmo embriaguez. O que era para ser uma comemo-
ração alegre, ordeira e espiritual pela representatividade dos emblemas, era banalizada. O alto preço 
por estas desconsiderações é que havia gente fraca, doente e muitos já haviam morrido. Por isso, o 
autoexame é indispensável para participarmos deste maravilhoso rito. Se é um memorial do que Cristo 
fez por nós, devemos amar e praticar com toda a sabedoria e discernimento. 
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Aplicação

Todas as ações pastorais em ritos estabelecidos pela Bíblia e reuniões necessitam de seriedade, de 
respeito, porque anunciam Jesus. A igreja só é igreja de fato se espelhar Jesus. O mundo deve olhar para 
a igreja e ler que somos organizados e valorizamos tudo o que representa o Filho de Deus.

O Espírito Santo e os dons espirituais
“Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quan-

do eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. 
Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: “Jesus seja amaldiçoado”; e 
ninguém pode dizer: “Jesus é Senhor”, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o 
Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas 
de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifesta-
ção do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, a 
palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito; a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de cura, 
pelo único Espírito; a outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de 
espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, 
porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, con-
forme quer. ” (1 Co 12.1-11)

Paulo mostra de forma clara quem é o Espírito Santo. Ele é Deus e Deus é onisciente: “...O Espírito 
sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. ” (1 Co 2.10). Somente entendemos 
as coisas espirituais pelo Espírito. O agir do Espírito Santo nos torna espirituais e as pessoas carnais 
não conseguem entender: “Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de 
Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não 
com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando 
verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do 
Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritu-
almente. ” (1 Co 2.12-14). Somos santuários do Espírito Santo: “Acaso não sabem que o corpo de vocês 
é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si 
mesmos? ” (1 Co 6.19). O Espírito Santo é tão importante na igreja que não conseguimos dizer que Jesus 
é o Senhor, senão pelo Espírito. 

Em relação aos dons, são para a edificação do Corpo de Cristo e não para glória pessoal. São repar-
tidos particularmente pelo Espírito do Senhor. A igreja sem os dons é um corpo sem vida, um cadáver. 
Nos primeiros versículos, há nove maravilhosos dons para a edificação da igreja: palavra da sabedoria, 
palavra do conhecimento, a fé, dons de cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e 
interpretação de línguas. Consideramos, no entanto, que há muitos outros dons que o Espírito Santo 
derrama sobre a igreja e que também devemos buscar com zelo.

Aplicação

Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para edificação comum, mas não podemos aguardá-
-los passivamente. A recomendação Bíblica é: “Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons...” 
(1 Co 12.31). Na igreja em que os dons são manifestos, há vida espiritual. O mundo deve ler a mensa-
gem dos dons através da igreja. 
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Quando o amor governa

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou 
como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhe-
cimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos 
pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me 
valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, 
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, 
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece; mas 
as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em 
parte profetizamos; quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era 
menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, 
deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, 
então, veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como 
sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, 
porém, é o amor. ” (1 Co 13.1-13).

O amor deve governar todas as atividades cristãs. A verdadeira credencial cristã não é uma carteiri-
nha com os dados pessoais, função e uma foto, mas o amor. No grego, este amor é ágape: amor divino, 
espiritual, pessoal, infalível, poderoso, apaixonado, sacrificial, incondicional e eterno. Ele é o maior dos 
dons. O caminho mais excelente onde a igreja deve caminhar. 

Falar apenas não constrói nada. Se as palavras não forem revestidas de amor é apenas o barulho de 
um sino. 

Não adianta ter um dom especial que seja capaz de mover montanhas, mas se este dom não for 
exercido por amor, não terá reconhecimento algum. Kivitz afirma: “O Senhor não olha para o que você 
faz, mas para o que você é”.7

A grandeza do amor não é doar muito, mas saber o porquê da doação. O amor não busca visibilida-
de. O amor é extraordinariamente silencioso. É ele que faz a diferença. E por ser a própria natureza de 
Deus conforme 1 Jo 4.8, produz em nós a santidade. 

•  “É paciente” – Relacionamentos santos. Não faz questão de que a opinião particular prevaleça.
•  “É bondoso” – Propósitos santos. Não perde a oportunidade de ajudar, de fazer alguém se sentir 

bem, seja por palavras ou atos.
•  “Não inveja” – Coração santo. Não é fútil. Não furta nem em pensamento o que é do outro.
•  “Não se vangloria” – Palavras santas. Não busca autoafirmação. 
•  “Não se orgulha” – Serviço santo. Não se sente insubstituível e o melhor de todos.
•  “Não maltrata” – Comportamento santo. Não quer ver ninguém sofrer.
•  “Não procura os seus interesses” – Desejos santos. Não quer chegar a outro lugar a não ser em 

Cristo. 
•  “Não se ira facilmente” – Temperamento santo. Não está disposto a brigar.
•  “Não guarda rancor” – Memória santa. Não remói os erros cometidos contra ele.
•  “Não se alegra com a injustiça” – Consciência santa. Não colabora com alguma armação que visa 

destruir outra pessoa. 
•  “Se alegra com a verdade” – Mente santa. A verdade sempre liberta. E o amor valoriza o que é certo.
•  “Tudo sofre” – Firmeza santa. Não desiste das pessoas e dos propósitos de Deus.
•  “Tudo crê” – Valores santos. Valoriza tudo que seja para o progresso do evangelho e para a glória 

de Deus.

7. Kivitz (1998:167)
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•  “Tudo espera” – Expectativa santa. Tem consciência da soberania divina. Por isso, não se desespera.
•  “Tudo suporta” – Sacrifício santo.8 Não importa a dor, o desprezo e o tempo. O amor tem costas largas. 
•  “Nunca perece” – Santidade infinita. Não tem ponto final.

O amor inspira tudo que é conveniente e próprio da vida, e protege contra tudo que é inconveniente 
e impróprio.9 É totalmente altruísta. Não busca prazer ou recompensa imediata. É vivido apenas por 
pessoas maduras, que deixaram de ser infantis. Ele é escatológico. Os dons, mesmo os mais extraor-
dinários, são para o período em que a igreja está na terra, para este período imperfeito. Como se es-
tivéssemos vendo através de um embaçado espelho de bronze, mas um dia veremos nitidamente. No 
tempo perfeito e na perfeita revelação da glória de Deus. Aquece a fé e ilumina a esperança.10 Porque 
o amor, como Deus, é infinito. 

Aplicação

Não podemos desistir do amor. O amor torna os dons da vida aproveitáveis; transforma os relacio-
namentos da vida em algo maravilhoso e faz com que as contribuições da vida se tornem eternas.11 A 
igreja precisa ser mergulhada no amor. De sermões silenciosos onde o amor prevalece. A paternidade 
de Deus será reconhecida na igreja se o DNA do amor for reconhecido. Se a igreja viver o amor, nas 
reuniões e fora delas, o mundo lerá com certeza que a igreja possui a maior das virtudes. E, quem não 
gostaria de estar num ambiente governado pelo amor?

Um olhar para o futuro

“Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num mo-
mento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressusci-
tarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de 
incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se 
revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: 
“A morte foi destruída pela vitória”. “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 
“O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por 
meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os 
abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não 
será inútil.” (1 Co 15.51-58).

Neste capítulo Paulo aponta o futuro para os irmãos de Corinto. Havia um olhar doentio apenas para 
esta vida. Queriam possuir os valores oferecidos por este mundo. E, por isso estavam se tornando os 
mais miseráveis de todos os homens. Paulo aponta para a maravilhosa volta de Jesus. A recompensa 
maior não será nesta vida terrena, mas na ressurreição dos salvos. A nossa garantia é que Jesus ressusci-
tou. E, se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Teremos novos céus, nova terra, novos corpos, 
novo estilo de vida, isenção total dos problemas e isso por toda a eternidade.

8. Hunt / King (2001:195)

9. Greathouse; Metz; Carver (2014:345)

10. Adeyemo (2010:1429)

11. Greathouse; Metz; Carver (2014:348)
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Aplicação

O ensino de um pastoreio idôneo aponta para o Reino perfeito e eterno de Deus. Faz com os que 
os membros da igreja tirem os olhos das coisas terrenas e passe a sonhar com a eternidade, a discernir 
o que é passageiro e o que é eterno. O mundo deve ler na igreja para onde ela está indo. 

Conclusão 

Queridos companheiros de ministério, não desistam apesar das lutas. Paulo fundou a igreja em 
Corinto. Mas pouco tempo depois vieram: as obras da carne, as divisões, aplausos ao pecado, os pro-
blemas internos da igreja sendo levados aos tribunais terrenos, casais se separando, a ceia do Senhor 
sendo banalizada, a cultura do mundo moldando a igreja... Paulo desistiu? Não!!! Pastoreou a igreja com 
temor e tremor até que pudesse dizer: “Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhe-
cida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita 
não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações 
humanos.”. Assim não desista, ame a sua igreja, pastoreie até que o mundo possa ler a mesma men-
sagem. Esta é a sua recompensa, uma carta que deixará como um legado. E lembre-se, se Cristo não 
abandonou a igreja, quem é você para fazê-lo?

Pr. Elias Alves congrega na IAP em Boqueirão (Curitiba – PR) e atua no Ministério de Vida Pastoral – 
Convenção Geral.
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