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“Armadilhas do Sexo e Doenças Emocionais”

Um instituto de pesquisa norte-americano se debruçou sobre uma questão relevante: por 
que os pastores deixam o pastorado antes da hora, nos Estados Unidos? O LifeWay Research 
ouviu 734 pastores, de quatro denominações (Assembleia de Deus, Nazareno, Igreja Luterana 
e Convenção Batista do Sul) e obteve conclusões interessantes. Dos entrevistados, 40% dei-
xaram o pastorado por mudança de chamado; 25% por conflito na igreja; 19% por burnout 
ou esgotamento; 12% por finanças pessoais e 12% por questões familiares. Os dados estão 
disponíveis no Portal Ultimato.

Não temos pesquisa similar no Brasil, mas acompanhamos famílias pastorais que estão 
sofrendo e concluímos, pela observação, que os números aqui não seriam muito diferentes. 
Portanto, neste IV Simpósio de Capacitação Ministerial, cremos que o Espírito Santo nos 
impulsionou a tratar de questões que provocam tanto as quedas por esgotamento quanto 
pecados que acabam ferindo vidas, famílias, igrejas e ministérios. Acreditamos que é urgen-
te conhecer com mais profundidade algumas questões e discutirmos ações para prevenir 
problemas ou mesmo socorrer mais efetivamente famílias ministeriais que estão lutando 
essas batalhas.  

Nossa confiança é que não estamos sozinhos nesta empreitada. Todos nós, que fomos cha-
mados pelo Sumo Pastor para o acolhimento de pastores, esposas e filhos, estamos certos de 
que a capacitação vem do Senhor. Cremos que, neste final de semana, o Espírito Santo traba-
lhará intensamente em nós, renovando nosso amor e compromisso por aqueles que estão na 
linha de frente da sua Igreja. 

Departamento Ministerial

Apresentação

5





Há quatro mitos sobre a homossexualidade que as pessoas começaram a acreditar:
Mito 1: A homossexualidade é um problema sexual e a homossexualidade é normal em todos os 

sentidos, exceto para a sua preferência sexual.
Realidade: A homossexualidade não é um problema com o 

comportamento sexual, que é basicamente um problema de iden-
tidade de gênero.

Mito 2: Dez por cento da população é homossexual.
 Realidade: 2,5% da população é homossexual em algum mo-

mento durante sua vida, mas a falácia “dez por cento” tem sido 
repetida tantas vezes que as pessoas acreditam nela. Como essa pequena porcentagem poderia ter uma 
influência tão incrível na sociedade? É uma boa pergunta!

Mito 3: As pessoas “nascem gay”, há um gene “gay”.
Realidade: A mídia fica muito animada sobre estudos que afirmam que há bases genéticas para a 

homossexualidade. Mas quando outros cientistas examinam estes estudos em detalhe, eles encontram 
vários vieses e falhas nos protocolos de pesquisa.

Mito 4: Uma vez “gay”, sempre “gay”.
Realidade: Embora este mito seja parte da “Agenda Gay”, e os ativistas gays são contra qualquer trabalho 

de reorientação da sexualidade, mas é um fato que «gays» podem mudar. Trabalho com pessoas que chegam 
no meu consultório como homossexuais e são capazes de uma mudança significativa em suas vidas. Não é 
um processo simples ou instantâneo. É um processo a longo prazo, e, em certas circunstâncias, pode ser um 
processo que leva uma vida inteira. Mas posso afirmar que é possível mudar.

É importante que compreendamos estes quatro mitos a fim de 
contrariar a estratégia “gay” que está sendo promovida em nossa 
sociedade e em nossas igrejas. Nós também precisamos entender 
a distinção entre “gay” e “homossexual”. 

A maioria das pessoas acha que esses termos são sinônimos, e 
os ativistas gays querem nos fazer crer que eles são intercambiá-

Identidade de Gênero e Orientação Sexual
Homossexualidade: Mitos ou Verdades

Abner Morilha
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veis. Mas “homossexual” é uma descrição de uma condição psicológica, uma orientação sexual. “Gay”, 
no entanto, é uma identidade social, política.

Há muitos homossexuais que não se identificam com o termo social e político “gay”. Os ativistas 
“gays” querem nos fazer crer que eles estão falando por todos os homossexuais, mas há uma população 
de homossexuais que diz: “Vocês não estão falando por nós.” “Gay” é apenas uma maneira de lidar 
com a própria homossexualidade. Os homossexuais que atendo rejeitam o rótulo de “gay”, mas eles 
reconhecem o fato de que eles estão lutando com a homossexualidade.

A diferença básica entre homossexualidade e “gay” é se a pessoa se identifica ou não com esta atra-
ção. Se ele vê isso como um problema, ele não é “gay”.

Transtorno de identidade

A homossexualidade é um transtorno de identidade de gêne-
ro. Vamos discutir o desenvolvimento desta desordem, e iremos 
centrar a discussão principalmente sobre a homossexualidade 
masculina. De muitas formas isso corresponde com o padrão de 
desenvolvimento da homossexualidade feminina, mas o lesbia-
nismo é um caso um pouco diferente.

No início da vida, tanto os meninos como as meninas identifi-
cam-se com suas mães. No entanto, quando chega por volta dos 
2 ½ a 3 anos de idade, eles começam a perceber que o mundo 
está dividido entre macho e fêmea. Eles, então, têm que tomar uma decisão.

Meninas mantêm sua identidade primária com a mãe, mas os meninos têm a tarefa adicional no de-
senvolvimento, de se “dissociarem” da mãe e vincularem-se ao pai. Isso pode explicar porque a homos-
sexualidade masculina é mais recorrente do que a feminina, porque é difícil para o menino fazer essa 
transição. Ele precisa da ajuda de seus pais. Ele precisa da ajuda de uma cultura que respeite e aprecie 
a masculinidade.

Mas se a mãe é sufocante, possessiva, superprotetora e mina 
seus esforços, ou se o pai é frio, distante, individualista, emocio-
nalmente indisponível, ou rígido e severo, o menino tenta fazer 
essa “dissociação”, tentando conectar-se com o pai, mas experi-
menta um sofrimento. Ele, então, voltará para a mãe, que é um 
lugar de segurança. Ele irá desenvolver o que chamamos de “iso-
lamento defensivo”, que é a maneira de uma criança proteger-se 
contra feridas ou sofrimentos futuros.

Isolamento defensivo

Vimos um exemplo de isolamento defensivo em nossa família. 
Há alguns anos, quando minha filha tinha cerca de 1 ano e três 
meses, sai para uma viagem missionária de curto prazo. Quando 
voltei para a casa, com alguns pequenos brinquedos, minha filha 
olhou para mim e afastou o rosto. Esta reação foi basicamente 
um mecanismo de isolamento defensivo - é a maneira de uma 
criança proteger-se das decepções e mágoas.
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Um pai imaturo pode dizer: “OK, se você vai me rejeitar, vou rejeitar você também!” Entretanto um pai 
saudável deve chegar e inverter esta situação. É importante que o pai faça esta conexão com o menino.

Chamamos a fase inicial da vida de uma criança de fase andrógina, quando a criança não percebe as 
diferenças entre macho e fêmea. Ela tem uma sexualidade polimorfa e o menino tem a fantasia de que 
ele pode ser menino ou menina; ele não tem que tomar uma decisão. Entretanto a linguagem faz dis-
tinção entre os gêneros: “ele ou ela”, “dele ou dela”, então, a criança é forçada a fazer uma distinção, 
de alguma forma. 

A maioria das chamadas sociedades primitivas percebem o quão 
importante é para o menino desenvolver uma identidade masculi-
na. É por isso que eles têm tantos ritos de passagem para o meni-
no e rituais de masculinidade. Isto foi perdido em nossa sociedade 
pós-moderna.

A luta natural de um menino é desenvolver sua identidade mas-
culina - ele quer ser um menino, ele nasceu para ser um menino. Ele 
quer fazer essa conexão com um macho que vai ensiná-lo a ser um 
macho. Agora, se ele tenta várias vezes este movimento e se frustra 
por razões diferentes, se o pai não responde por algum motivo, o menino pode desistir. Ele pode assumir 
uma atitude. “Nunca mais vou tentar! Você me rejeita! Rejeito você, e rejeito o que você representa, ou 
seja, sua masculinidade. Eu irei me voltar para a minha mãe, onde é protegido e seguro.”

A identificação com o pai pode correr risco em situações nas 
quais o pai, por exemplo, é um agente de violência doméstica. 
Ao presenciar uma cena de violência, a criança pode rejeitar esta 
identificação, pois em sua percepção, ele jamais desejaria ser 
como seu pai, que inflige na figura da mãe - seu objeto de desejo 
primário - dor e sofrimento.

Outro fator que pode gerar esta falta de identificação é quando a 
criança tem um pai hostil que, veladamente, percebe a criança como 
um obstáculo para a manutenção da intimidade com sua esposa.

Um pai hostil e uma mãe acolhedora pode gerar neste filho o 
desejo de ser como a mãe e se distanciar do pai.

Relevância Paterna

Um dos fatores importantes no pai para o desenvolvimento do 
menino é o que chamamos de “relevância paterna”. A relevância pa-
terna tem dois ingredientes: benevolência e força. O menino precisa 
ver o pai como alguém forte e bom, não como alguém benevolente, 
mas fraco, ou forte mas hostil.

A relação triádica clássica, que tem sido vista inúmeras vezes nas 
histórias dos homossexuais masculino, é a figura de um pai distan-
te e individualista e a figura de uma mãe super possessiva e super 
envolvida. Em 1960, Irving Bieber fez um estudo com mais de mil 
homens homossexuais e repetidamente este padrão foi percebido. 
Das duas variáveis - mãe e pai- , o fator crítico parece ser o pai. Porque mesmo se a mãe é super envol-
vida ou super protetora, o pai pode criar uma separação, e mostrar ao menino como se relacionar com 
uma fêmea.
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Quando olhamos para o papel da mãe, vemos como ela reforça a masculinidade do menino. Será que 
ela aprecia a masculinidade dele? Será que ela transmite ao menino que a masculinidade é algo valioso, 
algo digno de alcançar?

Como esposa, como ela se relaciona com o seu marido? 
Como mãe, como ela se relaciona com seu filho? 
Será que ela vê o rapaz como uma figura especificamente masculina, ou como uma criança? 
Uma das coisas que eu ouço mais e mais dos pacientes que atendo é que eles se sentem como crian-

ças pequenas. Eles dizem: “Eu nunca senti que eu era tratado como um menino, eu fui tratado como 
uma criança, sem gênero”.

Infância Efeminada

Richard Green fez uma série de estudos sobre meninos pré-homossexuais. Outros pesquisadores, 
como Kenneth Zuker, também fizeram. Existe uma correlação de 75% entre infância efeminada e 
futura homossexualidade. Portanto, isso é previsível, e é patente como alguns pais não sabem como 
lidar com essas situações, quando aparecem. Posso relatar sobre um menino de sete anos que estamos 
acompanhando. O pai é muito calmo, não-expressivo; a mãe é super envolvida. Este menino tinha uma 
fantástica coleção de bonecas Barbie, cerca de nove bonecas. Sua mãe pensou: “Há algo de errado 
com isso. Ela perguntou ao professor: “Isso é normal?” O professor disse: “É claro que é normal! Ele 
está entrando em contato com sua natureza andrógina!” E então o menino começou a vestir-se com 
roupas femininas e a comportar-se bem femininamente. Mas a mãe continuava preocupada. Foi a um 
conselheiro, que disse: “Não se preocupe! Você não quer que ele entre no modo de estereótipo mas-
culino!” Finalmente esta mãe disse: “Há algo de errado!” E ela veio até mim. Eu disse: “Se não fizermos 
nada, esse menino vai se tornar homossexual. Se fizermos algumas intervenções decisivas, podemos 
transformar este menino.” Estamos trabalhando com o pai para que ele se envolva mais com a criança 
e para que mãe se envolva menos. Estamos envolvendo o irmão mais velho no processo. É realmente 
notável as mudanças que podemos produzir nestas crianças e jovens. 

Mas como lidar com esses meninos pré-homossexuais que mostram o comportamento cross-sexo?1. 

Fase de Transição Erótica

O homossexual masculino não possui aceitação por seu corpo - ele 
não acredita nisso. Ele acha que é muito gordo ou muito magro, muito 
pálido ou muito escuro, muito peludo ou não tem pelo suficiente - ele 
não está satisfeito com o seu corpo. Alguns vão para a academia, oito 
vezes ao dia! No entanto, eles ainda assim estão infelizes com a sua ima-
gem. Seu corpo é um objeto. 

Vemos no menino pré-homossexual, uma excessiva timidez. Ele tem 
medo de tirar a camisa, para mostrar o seu corpo. E quando ele fica mais 
velho, na idade adulta, ele faz um movimento pendular e vai para o outro 
extremo: reage contra a timidez excessiva com exibicionismo e, no mun-
do “gay”, vemos muitos exibicionismos.

1. (O nome para meninos que parecem meninas / meninas que se parecem com meninos, mas não são gays / lésbicas. Zachary (um menino) 

gosta de Shiloh (um menino), mas Shiloh se parece com uma menina, e Zach não se sente atraído por meninos, mas sente-se atraído 

por Shiloh, porque ele se parece com uma menina).
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Conforme vamos para a adolescência, a partir dos 12 anos, temos o que chamamos de “fase de 
transição erótica”. Mas um pre-homossexual tem uma base emocional de alienação da masculinidade 
e é supersaturado com a feminilidade. Então, quando a sexualidade se manifesta, em torno dos 12 ou 
13 anos de idade, adivinha para onde ele vai e onde sua energia sexual será investida? Não irá para o 
que é familiar, mas para o que é misterioso. A natureza da sexualidade humana é movida pelo oposto. 
Nós não erotizamos características que possuímos. Nós erotizamos características que não possuímos. 
Então, para o homossexual, os homens são mistérios. Para o heterossexual, as mulheres são mistérios.

Déficit do Sexo Masculino

Muitos estudos mostram características associadas a esse déficit do sexo 
masculino. Alguns estudos mostram que os homossexuais masculinos têm uma 
fraca percepção de sua própria masculinidade e um sentimento de inferiorida-
de. Eles têm dificuldade em ser assertivos, especialmente com outros homens, 
em posição de poder e autoridade. Homossexuais masculinos têm problemas 
com homens que estão no poder. Talvez seja por isso que os “gays” apresen-
tam certa hostilidade para com as figuras de autoridade masculina clerical. É aí 
que vemos também a aliança com as feministas, porque ambos não confiam no 
poder masculino - eles foram, de certa forma, vitimizados por este grupo.

Os homens “gays” gostariam que se acreditasse que eles têm uma conexão especial com os homens, 
entretanto, eles têm uma alienação dos homens. Os homens “gays” sentem-se desconfortáveis em 
torno de outros homens heterossexuais. É por isso que eles os erotizam. Na verdade, não se erotiza o 
que é familiar, se erotiza o que está além de seu alcance. E isso é o que chamamos de ambivalência do 
mesmo sexo.

Este é o paradoxo de viver o estilo de vida homossexual. Por um lado, “gays” têm medo de homens; 
e por outro lado, eles sexualizam estes homens. É por isso que o contato sexual anônimo é tão atraente 
e muito comum no mundo “gay”. Eles fazem contato e acreditam que isto é intimidade, mas é uma 
pseudo intimidade pois evita a conexão com a outra pessoa. É um contato sexual sem ter que realmen-
te conhecer um ao outro como dois indivíduos ou como dois homens.

Casais “gay” não duram

Parte da Agenda “Gay” é fazer com que a sociedade heterossexual convencional acredite que os 
casais do sexo masculino são capazes de uniões monogâmicas a longo prazo, assim como os casais 
heterossexuais. No entanto, se você olhar atentamente para a literatura, muitos estudos mostram que 
casais homossexuais masculinos têm grande dificuldade em manter a fidelidade sexual ou a monogamia.

Em 1984, McWhirter e Mattison publicou “O Casal Masculi-
no”, um estudo aprofundado destinado a avaliar a qualidade e a 
estabilidade das uniões homossexuais a longo prazo. Os próprios 
autores são um casal homossexual e seu estudo foi realizado para 
refutar a reputação que casais homossexuais não duram. Depois 
de muito procurar, eles foram capazes de localizar 156 casais de 
homens em relacionamentos cuja união perdurou de 1 a 37 anos.

Dois terços dos inquiridos tinham entrado no relacionamento 
com a implícita ou explícita expectativa de fidelidade sexual. Os resultados mostraram que, dos 156 
casais, apenas sete tinham sido capazes de manter a fidelidade sexual.
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Mas nenhum desses sete casais tinha sido acompanhado por mais de cinco anos. Em outras palavras, 
os pesquisadores não foram capazes de encontrar um único par masculino que tenha sido capaz de 
manter a fidelidade sexual por mais de cinco anos. Eles relataram: “A expectativa da atividade sexual 
fora do relacionamento era a regra para os casais do sexo masculino e exceção para os heterossexuais. 
Os casais heterossexuais viviam com a expectativa de que suas relações durariam “até que a morte os 
separassem”, ao passo que os casais homossexuais se perguntavam se os seus relacionamentos pode-
riam sobreviver.

Conclusão

Podemos concluir que uma família bem estruturada, conhecedora das fases do desenvolvimento 
infantil, com pais que permitem e encorajam a identificação da menina com a mãe e a identificação do 
menino com o pai estarão de forma preventiva colaborando para uma orientação sexual coerente com 
o gênero do indivíduo.

Prof. Me. Abner Morilha
Psicologo, Terapeuta & Conselheiro

abner.morilha@usp.br | www.gaip-saude.com.br
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Buscar...

O cérebro é um dos poucos órgãos que consegue se modificar. Ele faz isso como uma maneira de 
organizar e reorganizar todo o organismo. Ao receber sinais do meio ambiente, estes sinais são in-
terpretados e uma resposta é emitida. O cérebro acessa as necessidades do corpo e a capacidade de 
memória nele instalada vai checar se estas necessidades foram atendidas e de que forma elas foram 
atendidas, se houve algum tipo de prazer ou recompensa por isso.

O que torna este órgão tão fantástico, além de outras va-
riáveis, é que ele constrói uma série de circuitos que conside-
ra: “No passado eu me engajei neste comportamento e este 
comportamento me auxiliou a preencher aquela necessida-
de”. Logo, este comportamento é incluído em um repertório 
de comportamentos adotados.

Quando a pornografia é acessada, isso muda todas as coi-
sas. Muda o jeito de se olhar para a mulher, muda o jeito de 
se olhar para o homem e muda o jeito de se pensar sobre si mesmo. Não podemos ser ingênuos ao 
tratar do assunto, não é possível pensar na excitação sexual ou na natureza sexual como se fosse um 
botão que se pudesse ligar e desligar. A sexualidade está sempre permeando qualquer relacionamento 
que tenhamos.

Portanto, o cérebro humano é realmente um instrumento maravilhoso. Ele olha em volta e vê dife-
rentes cores, diferentes formatos e analisa o que é visto. Mas o cérebro também tem algumas coisas 
que ele mesmo procura e tem prazer em olhar. Por exemplo, ele procura por rostos, olhos, pele e 
avalia o conjunto todo e, talvez por uma questão também de instinto, ele procura por pessoas que o 
atraem sexualmente.

E quando analisamos a pornografia, que é um meio ou uma 
representação de algo mais, ela tira vantagem de tudo isso.

Um sinal é recebido e o cérebro se modifica por conta 
deste sinal. A pornografia então, não é um crime sem vítimas; 
não é um crime sem vítimas para as pessoas que movimen-
tam milhões de reais nesta indústria do sexo; não é um crime 
sem vítimas para os que a produzem ou para os homens e mu-
lheres que são explorados neste tipo de produção. A pornografia tem a ver com todo este circuito que 
ela explora no cérebro de homens e mulheres, e explora o fato de que nós não atravessamos nossas 

Pornografi a / Adultério Virtual

Prof. Me. Abner Morilha
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vidas vendo centenas de pessoas fazendo sexo diante dos nossos olhos o tempo todo. Isto não é o que 
o mundo realmente é. Quando você vê centenas de homens e mulheres praticando atos sexuais com 
somente um clique do mouse, isso não é o que o cérebro espera. Historicamente falando, isso não é o 
que cérebro foi desenhado para esperar.

Chegamos em um ponto em que, por causa da tecnologia, em que o cérebro está sendo estuprado 
pela pornografia, estas imagens estão sendo forçadas  dentro do cérebro.

Quando você ou um garoto de 11 anos clica em uma imagem indesejada que foi enviada por outra 
pessoa no seu e-mail, ou quando os pops aparecem sem qualquer aviso com imagens apelativas e por-
nográficas, isto é forçar a sexualidade dentro do cérebro. É realmente um estupro cerebral.

Entretanto, as pessoas podem escolher abraçar ou não abraçar isso. Quando a pessoa decide não 
abraçar, esta situação é bem semelhante a de um fumante passivo. A pessoa não escolhe respirar o 
veneno que a outra pessoa está exalando, ela simplesmente é exposta a isso. A pessoa pode decidir 
se afastar desta situação ou pode decidir se tornar um fumante. É o que, infelizmente muitas vezes, 
acontece: a pessoa escolhe começar a fumar e começar a inalar a nicotina em seu organismo e começa 
a ficar viciado. Pornografia pode começar assim, como um fu-
mante passivo em nossa cultura. As pessoas “levam o cigarro até 
a boca” e se tornam dependentes.

Tenha em mente que o cérebro é parte do corpo. O que ele 
está vendo e recebendo não afeta somente o cérebro, mas o 
organismo todo, pois é o cérebro que dá ordem para o corpo 
ficar excitado. Esta é a maneira como ele foi constituído. E quan-
do o cérebro vê pornografia, especialmente quando ele não é 
regularmente exposto a isso, ele responderá e criará uma certa 
excitação. Esta é a função dele. 

O cérebro libera adrenalina no corpo e ele também tem a sua 
própria versão de adrenalina, chamada noradrenalina. Este é o 
neurotransmissor que nos ajuda a levantar de manhã e também 
nos ajuda a formar as memórias a longo prazo.

Uma outra substância ou neurotransmissor que também é 
produzida e lançada no cérebro, não apenas dos seres huma-
nos, mas em quase todos os mamíferos, é a dopamina. Este 
neurotransmissor ajuda as pessoas a manterem o foco e a fi-
carem concentradas naquilo que é importante, e dá a elas a 
capacidade de aprimorar-se nas coisas que são importantes 
no ambiente. 

A dopamina ajuda no processo de concentração. Infelizmen-
te, a dopamina também está associada a muitas drogas como a 
cocaína, anfetamina, maconha e a maioria das substâncias  que 
têm relação com a dependência e o vício.

O terceiro neuropeptídio é liberado em resposta a um orgas-
mo. Trata-se de um opiáceo endógeno chamado endorfina. 

Portanto quando a pessoa tem uma necessidade sexual que 
foi satisfeita, em mamíferos isto acontece normalmente quan-
do se tem um orgasmo, quando há ejaculação, por exemplo, a 
endorfina é liberada. Isso dá a sensação de euforia, de prazer e 
libera a tensão do corpo.

Há um outro elemento que é produzido e liberado no cérebro:  a serotonina. A serotonina é o co-
nector do humor, é aquele que irá levar a pessoa a ter uma sensação de bom humor. 
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Ocitocina e vasopressina também são pequenos hormônios li-
berados em nosso cérebro. E estes hormônios, em palavras sim-
ples, são aqueles que ligam todas as coisas, e irão conectá-las ao 
que precisamos. Se alguém está  ansioso e tem suas necessidades 
sexuais satisfeitas porque fez amor com sua esposa ou com seu 
marido,  e eles estão ligados um ao outro, isso é algo bom!

Entretanto, se o indivíduo está inserido na pornografia, a pessoa não está ligada ou vinculada a uma 
pessoa. O indivíduo está ligado a uma representação de uma pessoa. Com o tempo, será difícil ficar 
suficientemente excitado com apenas uma imagem, de modo que a pessoa que se utiliza da pornografia 
normalmente terá que olhar para muitas imagens e se masturbará com elas. No final do dia, ela estará 
vinculada a esta sequência de ver a pornografia (e talvez haja um tipo específico de pornografia que a 
pessoa prefira), então ela sempre voltará para este tipo de pornografia. Então, ela sempre criará uma 
ligação ainda maior com este tipo de pornografia.

Diferente, por exemplo, da pessoa que se conecta com diferentes tipos de pornografia. Essa talvez tenha a 
necessidade de novidade, de alguma coisa diferente, e a esta novidade é que está vinculada. Por isso, a ocitoci-
na e a vasopressina, junto com todos esses outros elementos químicos e hormônios, de fato prendem a pes-
soa nesta sequência de comportamento e rituais. É  nisto que ela volta para satisfação de suas necessidades.

O caminho para a liberdade, para se ver livre deste vicio ou compulsão, passa por três pontos iniciais:
1) Reconhecer que você tem este problema
2) Querer sair  da situação 
3) Procurar ajuda

É importante mencionar que o processo de libertação levará tempo e exigirá muita paciência. Então, 
a pessoa não pode desanimar se falhar no começo e recair. O que importa é o fato de que só vence o 
vício quem persevera.

1. Exercícios
Exercitar-se ajuda de uma maneira impressionante qualquer vício, mas especialmente o vício em 

pornografia, pois ajuda com o estresse e todas aquelas emoções que ignoramos e lidamos com elas 
através do vício.

2. Conduta de honestidade
Escolha uma pessoa com a qual você possa ser completamente honesto. Mesmo que seja difícil, 

vergonhoso ou doloroso ser honesto quando tiver que falar que você é viciado em ver esse tipo de 
imagens ou vídeos.

3. Métodos de prevenção
Faça uma lista de coisas que você pode fazer quando a tentação chegar. A lista deve ter pelo menos 

dez coisas que lhe ajudam e fazem você se sentir bem. Se uma não funcionar, faça a outra. O que im-
porta é fazer com que a ansiedade diminua.

4. Eliminar métodos de acesso Instale programas e novas senhas que outras pessoas também 
saibam, para computadores e celulares, já que são os dispositivos mais comuns para ver a  pornografia. 
Elimine qualquer coisa que possa facilitar o vício, seja no trabalho ou em casa.
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5. Pausa diante da ansiedade
Como qualquer outro vício, o vício em pornografia se torna uma maneira de lidar com emoções com 

as quais não queremos lidar. É importante entender que estas são simplesmente emoções e que não im-
porta o quão forte sejam, não farão você explodir. Quando sentir tristeza, raiva, ansiedade ou qualquer 
emoção que faça com que você queira “fugir” e ver pornografia, primeiro faça uma pausa para respirar 
profundamente várias vezes. Com o tempo você irá perceber que essas emoções passam sem você 
precisar recorrer à pornografia. Dessa maneira, você aprende a lidar com elas, em vez de evitá-las.

6. Exercitar a espiritualidade
Faça um mergulho na Palavra de Deus, leia, medite, ore e procure se relacionar com o Corpo de Cristo. 

Fuja do isolamento social. Por causa da vergonha, não raras vezes, as pessoas que estão neste vício se isolam 
e param de se relacionar, isto é uma armadilha, pois o apoio social é fundamental para o sucesso.

Sexo Virtual e Adultério

Falando objetivamente, sexo virtual é a interação entre pelo menos duas pessoas, que trocam men-
sagens de conteúdo sexual entre si, o que o torna um tipo de jogo masturbatório. O cibersexo pode 
ser comparado com aqueles produtos cujo conteúdo potencialmente nocivo foi retirado, como o café 
descafeinado ou a cerveja sem álcool. Deste modo, é um sexo sem sexo, pois não tem o risco de con-
taminação de doenças sexualmente transmissíveis ou de uma gravidez indesejada. O que de fato ocorre 
no encontro virtual é uma simulação de sexo. Os participantes podem chegar ao orgasmo, contudo não 
existe contato físico. No sexo virtual, os internautas não se tocam, mas tocam-se para o outro. Por-
tanto, o orgasmo provocado pela estimulação online seria o resultado de uma masturbação assistida.

A interação sexual via internet é um comportamento de alto risco para o casamento, já que algumas 
estatísticas têm demonstrado que cerca de 30% das pessoas que se relacionam virtualmente acabam 
por se envolverem sexualmente de forma física.

Os juristas estão divididos quanto à questão de o cibersexo ser ou não adultério. O primeiro grupo 
de doutrinadores não reconhece o cibersexo como adultério porque lhe falta a conjunção carnal. O 
segundo grupo admite que o sexo virtual é adultério e se constitui em motivo justo para divórcio.

O testemunho de diversas pessoas cujos cônjuges lhes foram virtualmente “infiéis” é de sofrimento 
e dor intensa. Alguns psicólogos que trataram vítimas destas situações afirmaram que o trauma é seme-
lhante ao provocado por um adultério real.

O envolvimento crescente de pessoas com sexo virtual desperta, naturalmente, questionamentos. 
Quais seriam as causas deste fenômeno cibernético? Pesquisas com internautas praticantes e com tera-
peutas que atendem adictos e vítimas informam algumas das razões: 

1. Falta de interesse sexual do parceiro (tensão sexual, numa linguagem bíblica, “estar abrasado”); 
2. Conflitos emocionais no casamento; 
3. A satisfação de estar anônimo;
4. O desejo de realizar fantasias e fetiches; 
5. Busca de uma válvula de “escape” do estresse e das demais dificuldades da vida; 
6. Monotonia da vida conjugal; 
7. Preencher lacunas afetivas; 
8. Desejo de variedade e diversão; 
9. O prazer de exercitar o poder de sedução e conquista (aspectos que desaparecem no casamento); 
10.  Modo de conhecer pessoas para ter relações sexuais.
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É importante destacar que o adultério virtual pode também ser enquadrado como um vício pois, 
normalmente, o número de parceiros ou parceiras variam e os efeitos químicos no cérebro são os 
mesmos descritos nos quadros compulsivos. 

Prof. Me. Abner Morilha
Psicologo, Terapeuta & Conselheiro





“Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os peca-
dores, dos quais eu sou o principal.” Paulo, Apóstolo, em I Timóteo 1.15. 

Existem várias qualidades que nos fazem admirar o apóstolo Paulo. Sua cultura geral, seu domínio 
doutrinário, sua visão teológica, sua erudição eloquente, sua capacidade em sistematizar pontos difí-
ceis, sua firmeza e sinceridade frente a qualquer audiência. Mas tem uma qualidade que admiro mais. 
E admiro mais justamente pela enorme lista das outras qualidades dele que vem sendo reconhecida e 
aplaudida ao longo dos séculos: sua qualidade em assumir sua insignificância e dependência.

Apesar da visão na estrada para Damasco, dos milagres que viveu, do terceiro céu com suas visões 
indizíveis, Paulo não se esquece do que é, em essência:  pecador. E, em sua hipérbole proposital, ele 
se coloca como o principal dos pecadores. Ele tinha razões de sobra para entender a si mesmo assim, 
afinal, havia sido um terrorista para os primeiros cristãos, alguém com poderes para perseguir, prender 
e matar, o que fazia com satisfação.

Sua declaração ganha em importância quando consideramos a carta na qual ele a registrou. Ele está 
escrevendo a Timóteo. Um dos principais objetivos é orientar o jovem pastor quanto ao seu ministério 
e os cuidados pessoais que o mesmo deveria ter diante das mais variadas armadilhas. Portanto, é im-
portante para Timóteo saber – e também para nós – que seu orientador reconhece sua condição peca-
dora, e exatamente por tal condição, a atenção deve ser intensa. Em palavras atuais e bem populares, 
as palavras de Paulo para Timóteo foram: “Vigia, irmão!”.

E Paulo falou sobre assédio para o jovem Timóteo? Deu orientações? Aconselhou como fugir, pre-
venir e se livrar deste laço tão presente? Mais tarde veremos se sim ou não. Agora vamos abordar o 
assédio.

Entendendo a Palavra

Pelo dicionário, assédio é: insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constante a 
alguém.

Se considerarmos com profundidade o significado que os dicionários oferecem, veremos que a 
abrangência da palavra é bem grande, podendo atingir as mais diferentes áreas das relações humanas. 
Observe as frases a seguir e veja como a palavra se aplica a diferentes situações:

Assédio, invisível e real

Pr. Edmilson Mendes
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“O artista explicou para a imprensa como foge do assédio dos fãs.”

“Com a renovação do contrato, a diretoria do clube espera se proteger do assédio de outros times inte-
ressados no atleta.”

Tanto no caso do artista quanto no caso do time, o assédio mostra-se ruim. O assédio dos fãs sufoca 
a privacidade do artista, rouba-lhe o tempo que todos nós precisamos para ser só nosso. O assédio de 
outros times provoca um risco grande do time perder o atleta cobiçado em sua equipe. Não é difícil 
compreendermos as implicações do assédio nestas situações.

Mas existem situações bem mais problemáticas. Algumas já são presentes com frequência nos 
noticiários, como o assédio psicológico, escolar, emocional, espiritual, moral e sexual. Vamos nos 
concentrar em apenas dois, pois a partir deles geralmente se desdobram os outros. São os assédios 
moral e sexual.

Assédio moral

O ambiente mais frequente no qual ele acontece é o profissional. É no local de trabalho que o assé-
dio moral mostra sua cara com mais frequência.

No espaço profissional, existe uma hierarquia. Via de regra, salvo raras exceções, o assédio moral 
acontece de cima para baixo. Quem pode mais, assedia mais. Por trás de ditados antigos existe muita 
coisa ruim escondida. Um exemplo clássico: “Manda quem pode, obedece quem tem juízo.” É verdade. 
Mas só é bom quando se vive num clima ético e respeitoso, caso contrário, obedecer pode vir a ser 
uma violência, pois quem manda abusa de sua autoridade, restando para a outra ponta, o mandado, 
obedecer ou perder seu emprego.

Para Margarida Barreto, que integra o grupo de profissionais responsável pelo site “Assédio moral no 
trabalho, chega de humilhação”, o assédio moral é um risco invisível no ambiente de trabalho. Ou seja, 
ninguém sabe, ninguém viu. Por conta desta invisibilidade e consequente falta de provas, silêncio, dor, 
sofrimento e vergonha vão destruindo carreiras e reputações.

Uma piada infeliz, uma zoeira fora de contexto, um exagero verbal em reações destemperadas po-
dem acontecer pontualmente em qualquer empresa com qualquer grupo. E acontecem, mas não são 
necessariamente um assédio. Justamente por se tratar de comportamentos raros e pontuais, embora 
evidentemente errados, podem ser superados sem grandes dificuldades. Porém a exposição de traba-
lhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de 
trabalho, se constitui, sem dúvida, em assédio moral.

Recentemente, uma denominação evangélica em Cuiabá (MT), foi condenada a indenizar em R$ 50 
mil uma obreira por danos morais. Ela foi vítima de assédio moral por parte do assessor jurídico da 
Instituição ao longo de três anos. O problema foi o registro na carteira de trabalho, prometido a ela, e 
que nunca foi concretizado.

Numa outra denominação, um pastor foi convidado a ministrar a mensagem. Quando no púlpito da 
igreja, perguntou ao pastor que o havia convidado como era a igreja. A resposta foi reveladora e decep-
cionante. O pastor titular disse: “Aqui, quando não opera o poder do Espírito Santo, opera o poder do 
microfone”. Lamentável, para dizer o mínimo, pois em última análise, mais que manipulação, trata-se 
de assédio moral no atacado.

Por ser um fenômeno invisível, normalmente de forma injusta, as vítimas são tratadas como res-
ponsáveis, às vezes até como culpadas. Como não existem provas, as possíveis testemunhas são raras, 
ninguém quer se expor num ambiente declaradamente injusto e corrompido. Deste forma o assédio 
moral prevalece seguindo uma sequência padrão:
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1) Desestabiliza - Abusos através de palavras, zombarias e exigências absurdas que humilham.
2)  Desqualifica - Nesta fase começam as calúnias, observações e comentários desabonadores, fa-

zendo brotar dúvidas entre as pessoas próximas.
3)  Desacredita - Aqui começa a crueldade. Começam os deboches e ridicularizações do humilha-

do, torna-se evidente a famosa expressão “chutar cachorro morto”.

O que acontece? Nada. E este nada recebe um carimbo de garantia que faz os assediadores 
morais acreditarem que podem continuar tranquilamente em suas práticas, que nada irá acon-
tecer como consequência. Este carimbo é escandaloso e desanimador, ele contém apenas uma 
palavra: impunidade.

Assédio Sexual

O assédio sexual tem muitas características semelhantes às do assédio moral. Uma bem eviden-
te é a da hierarquia. Todos nós já ouvimos notícias ou piadas de mau gosto sobre como “aquela 
secretária conseguiu a vaga”, ou como “aquela candidata garantiu seu emprego porque se sujeitou 
ao teste do sofá”. 

Normalmente, tudo começa com brincadeiras com duplos sentidos, depois toques físicos, insinua-
ções e, enfim, propostas diretas e sem qualquer pudor por parte do assediador. Se as investidas forem 
atendidas, o assediador conta mais uma vitória e segue na sua prática nefasta. Porém quando suas 
investidas não são atendidas, via de regra, o terror se instala. O assediado passa a ser perseguido, pres-
sionado, ameaçado, humilhado, pois o assediador não admite conviver com um “não”.

Não faltam péssimos exemplos e que em nada contribuem. A mesma mídia que denuncia casos de 
abuso, por outro lado, indiretamente, o incentiva através daquilo que chama de arte e entretenimento. 
Dentre muitos, citarei apenas um exemplo: as performances domingueiras do Senhor Abravanel, mais 
conhecido como Silvio Santos.

Multiplicam-se nas redes sociais os vídeos dele, Silvio Santos, interagindo com telespectadoras 
do seu auditório e artistas convidados e/ou subordinados, nos quais não faltam insinuações desa-
gradáveis, frases maliciosas e com duplo sentido, sempre apelando para o sexo. O lado bizarro fica 
por conta dos que contracenam passivamente com tais constrangimentos, dão risada, brincam, se 
calam, aceitam e parecem gostar. Porém os vídeos com piadas e provocações de gostos duvidosos 
vão se multiplicando.

Experimente ler os comentários desses tipos de vídeos protagonizados pelo dono do baú: 99% 
é só elogio. São comentários que classificam Silvio Santos como “o melhor apresentador da TV”, 
“o mais criativo”, “mito”, “gênio” etc. Ou seja, ser famoso, milionário e de idade avançada é como 
um passaporte para fazer, falar e debochar de tudo e de todos como bem entender. Mas como rea-
giriam a mídia e todos os que elogiam, se um pastor constrangesse seu público da mesma maneira? 
Enfim, em muitas situações, uma sociedade contaminada pelo pecado acaba usando dois pesos e 
duas medidas em casos iguais.

No assédio sexual, em grande parte dos casos, também se aplica o carimbo da impunidade. Fingir 
que não se está vendo simplesmente não resolve o problema. Fazer a famosa “vista grossa” e torcer 
para que as coisas se ajeitem só piora o que já é ruim. Quase ninguém quer mexer na questão do as-
sédio, por se tratar de um vespeiro mortal. Pois muitos que já tentaram, como não provaram o que 
denunciaram, acabaram injustamente sendo ridicularizados, isolados e até evitados. Como se afirma 
popularmente, a corda arrebenta do lado mais fraco.
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Inimigo Íntimo

Se prestarmos bastante atenção e com humildade, observando o cenário atual, teremos que admitir, 
mesmo a contra gosto, que o ambiente eclesiástico tem os mesmos elementos seculares.

Somos organizados hierarquicamente desde as igrejas e congregações locais. Cada departamento tem 
sua diretoria. E esta ordem se repete até nossa mais alta diretoria. Como qualquer outra grande ou pequena 
instituição, a igreja também é composta, formada e liderada por seres humanos. Até aqui, minha afirmação é 
apenas quanto ao cenário, ou seja, todos temos os ingredientes facilitadores de assédios.

E podem acontecer? Infelizmente sim. Exatamente por sermos como somos, pecadores, estamos 
sujeitos a ceder à tal tentação de assediar, a sermos a vítima assediada ou, numa terceira situação, a 
sermos os que podem denunciar e lutar contra esta arma diabólica que desestabiliza, enfraquece e por 
vezes, adoece uma comunidade inteira.

Assédio moral e assédio sexual são inimigos íntimos. São invisíveis, muitas vezes. A opinião públi-
ca não os vê. Mas tornam-se íntimos e destruidores de reputações, de ministérios, de amizades, de 
famílias. Ninguém ganha, todos perdem. Enquanto o assédio moral busca vantagens financeiras e de 
reconhecimento e glória por meios baixos e ilícitos, o assédio sexual visa prazeres sexuais promíscuos, 
proibidos e destruidores.

Em ambos os assédios, moral e sexual, dada a cruel realidade histórica da impunidade, seus pratican-
tes, embora tenham um mínimo e mísero peso na consciência, vivem tranquilos nas sombras da certeza 
de que não serão penalizados. Já se acostumaram ao erro. A mente se cauterizou. Vivem o evangelho 
de forma mecânica. Sabem dos erros e pecados de muitos. Não denunciam e têm certeza de que não 
serão denunciados. Aprenderam a enganar e assim vão tocando suas vidas e ministérios: enganando e 
sendo enganados.

O principal dos pecadores tem dicas importantes

Em I Timóteo 1:15, Paulo faz questão de afirmar sua condição de principal dos pecadores de sua 
época. Experiente que era, sabedor dos laços e armadilhas que ficam armados de forma imperceptí-
vel para fragilizar e destruir ministérios, Paulo gasta tempo para escrever e alertar o jovem Timóteo. 
Dentre vários conselhos para diversas áreas do pastoreio, o apóstolo se preocupou com os perigos do 
assédio. Embora não tenha usado a palavra assédio, deu orientações preciosas para que o jovem pastor 
não caísse nas garras invisíveis de tais ciladas.

Consagrados não devem praticar assédio moral

Ao orientar Timóteo quanto as características necessárias para que alguém exercesse o presbi-
terato ou diaconato, Paulo expõe algumas fundamentais. Entre elas, está: “...é necessário que sejam 
respeitáveis, de uma só palavra...” I Timóteo 3:8.

Ao longo das duas cartas a Timóteo, Paulo reforça o alerta sobre os estragos que fofocas, mentiras 
e calúnias trazem à igreja de Cristo. É muito revelador que a pessoa indicada ao ministério seja alguém 
“respeitável”. E ser “respeitável”, na explanação do Apóstolo, é ser uma pessoa “de uma só palavra”. 
Paulo dá uma dica: uma pessoa respeitável tem uma só palavra.

Palavra, na sua essência, é a matéria prima básica que não pode faltar na vida de um consagrado. Sua 
palavra tem de ser muito bem cuidada, talhada, escolhida. Uma palavra mal colocada destrói uma vida. 
Uma palavra mentirosa destrói sonhos. Uma palavra falsa abre brechas perigosas. Uma palavra violenta 
e injusta causa depressões, desesperos e desvios da fé.
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Ter “uma só palavra”, para Paulo, é ter autenticidade, sinceridade, verdade, transparência e bom 
caráter. Pois é somente a boa palavra, preenchida pelo amor, a justiça e a autoridade chancelada pelo 
evangelho, que é capaz de produzir alguém que seja “respeitável”.

Assediadores morais não são respeitáveis. Assediadores morais não têm “uma só palavra”. Seus 
testemunhos, relatórios, argumentos em cada lar, família e reunião são pronunciados conforme as con-
veniências. Nessa prática, para que tudo dê certo, alguns assediadores morais agradam com suas pa-
lavras, enquanto outros, no entanto, sofrem o assédio e, infelizmente, na maioria dos casos calam-se, 
vivem o fantasma da impunidade frente a um mal que não se prova, não se enfrenta, fica no conforto 
da invisibilidade.

Consagrados não devem praticar assédio sexual

Pastores são pais espirituais, assim sendo devem se limitar a aconselhar, nutrir, proteger, enfim, pas-
torear e pacificar o rebanho a eles confiado. Porém, alguns têm ultrapassado as funções da sua vocação 
para apenas explorar e usufruir da lã das ovelhas.

Vivemos num mundo saturado de sexo. As sugestões, as formas, as possibilidades, os meios, as 
oportunidades e as facilidades para se chegar às vias de fato quanto à prática sexual contrária à vontade 
de Deus são incontáveis. Tudo concorre para atingir e derrubar ministros, mas não se engane, muito 
menos se empolgue com o início deste parágrafo. A culpa de pastores que começam a assediar suas 
vítimas não é do facebook, não é do instagram, não é do whatsapp, não é do snapchat, não é das novelas, 
não é dos filmes, não é do clima sensualizado de praticamente todos os ambientes, e, por óbvio, não 
é culpa do diabo. A culpa é exclusiva do consagrado que prega lindamente sobre jejum, oração, leitura 
bíblica e vida devocional mas, na prática de sua vida privada, pouco ou nada do que prega pratica, então 
começa a brincar com fogo achando que nunca vai se queimar, porém se queima. Lembre-se que basta 
um pequenino palito de fósforo para incendiar uma floresta inteira.

Paulo dá uma dica sensacional. É tão sensacionalmente simples e rápida, que a maioria deixa passar 
sem dar a devida atenção. Está em I Timóteo 5:2, onde ele ensina como um pastor deve tratar as mu-
lheres da igreja que pastoreia: “Às mulheres idosas, como a mães; às moças, como a irmãs, com toda a 
pureza.” Depois desta orientação só faltou Paulo perguntar: “Quer que eu desenhe?”

Vamos desenhar! A dica de Paulo é muito simples. Qualquer um é capaz de entender. Talvez a exa-
gerada simplicidade faça com que muitos subestimem o conselho prático, seguro e prudente que o 
apóstolo dá.

Não confunda as coisas. Mulheres idosas devem ser tratadas como mães, ou seja, com respeito, 
honra, reverência, carinho. Moças devem ser tratadas como irmãs, ou seja, com respeito, proteção, 
educação. Em ambos os casos, mãe ou irmãs, sem o componente do desejo sexual, pois se você tem 
desejos sexuais por aquela que te gerou ou por aquela que é seu sangue, desejos loucos e doentes já 
se instalaram na sua psiquê. Portanto, todos estes relacionamentos devem ser pontuados “com toda 
a pureza”, sem segundas intenções, sem fantasias e desejos sexuais, sem querer tirar proveito. Enfim, 
para que assim seja, Paulo aponta o caminho: tratem as mulheres como mãe e irmãs. Qualquer trata-
mento fora destes padrões é um claro e seríssimo desvio. Observe que em seguida no mesmo capítulo, 
versículo oito, Paulo faz questão de afirmar que “se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente 
dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente.”

Em essência, comunidades cristãs ao redor do mundo são tratadas como família espiritual. Neste 
contexto Paulo está absolutamente certo, sermos envolvidos por afetivos sentimentos familiares colo-
ca nosso ministério na perspectiva correta. Somos a família da fé e, como pastores, somos sacerdotes 
destas famílias. Nossa posição precisa ser a de defensores desta família, seguindo, para isso, o conselho 
definitivo de Paulo na mesma carta: “Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, antes sê o exemplo 
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dos fiéis; na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza.” I Timóteo 4:12. Note que na lista proposta por 
Paulo neste versículo ele começa com “palavra” e termina com “pureza”. Como já analisamos, nossas 
“palavras” tem grande peso em nosso ministério, e nossas ações devem ser revestidas de “pureza”, só 
assim construiremos o respeito e a autoridade que se espera que consagrados tenham.

Na essência, assédios são batalhas

Existe mais um significado para a palavra assédio: “Operação militar, ou mesmo conjunto de sinais 
ao redor ou em frente a um local determinado, estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer 
domínio.”

Pense bem, dominar nossa fé, nossas vontades e nossa obediência não é exatamente o que o diabo 
quer? Homens e mulheres envolvidos na prática de assédios, por mais que tentem transparecer nor-
malidade em suas condutas exteriores, no interior sabem que as coisas não estão bem, não têm paz 
de alma para orar, não têm autoridade para exortar, conduzir, pregar, ensinar, aconselhar, denunciar, 
pois estão reféns do inimigo que jogou iscas e obteve sucesso. Estão, por assim dizer, dominados numa 
batalha espiritual invisível. A igreja não vê, mas seu líder está sendo derrotado e espalhando desgraças 
às vítimas das suas fraquezas.

Assim, desarmar o inimigo é o único caminho. Para desarmá-lo é urgente abandonar a maligna prá-
tica do assédio e, como insiste Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo dois, versículo 15, apre-
sentar-nos a Deus aprovados, como obreiros que não tenham motivos para se envergonhar e que ma-
nejam bem a palavra da verdade. Afinal, aqueles que foram chamados também estão sujeitos ao erro. 
Mas podem pela graça de Deus se consertar, uma vez que “o firme fundamento de Deus permanece, 
tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.” II Timóteo 2:19.

Pr. Edmilson Mendes
Publicitário e colaborador do Demi – Departamento Ministerial da Convenção Geral da IAP. 



Jeremias com a síndrome de Burnout?

A certa altura de seu abençoado ministério de quarenta anos, no século 6 antes de Cristo, o profeta 
Jeremias teve uma crise de vocação do tamanho do céu. Ele chegou a pensar em não falar mais em 
nome de Deus (Jr 20.9). Em outras palavras, o profeta poderia ter dito: Vou desistir, vou renunciar, vou 
entregar minhas credenciais, vou me aposentar, vou para um convento na Arábia ou fugir para o Egito, 
vou tomar um navio para Társis, vou voltar para minha casa em Anatote, vou fazer uma pós-graduação 
em esgotamento nervoso no exterior, vou casar e ter filhos. Se Jeremias vivesse hoje, um profissional de 
saúde mental poderia dizer que ele esteve bem próximo da síndrome de Burnout, mas não chegou a ser 
atingido pelos problemas decorrentes dela. Surpreendentemente, o profeta conseguiu driblar o proble-
ma e continuar o seu ministério. A jornalista Elsie Cunha Gilbert lembra que Jeremias “não ficou calado, 
soube se expressar e gritar a sua dor, nem atribuiu a si mesmo o fardo de não ter que ser bem-sucedido, 
pois o que Deus exigia dele não era o sucesso, mas fidelidade à vocação divina”. Segundo o médico 
Drauzio Varella, a principal característica da síndrome de Burnout é “o estado de tensão emocional e 
estresse provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes, que se 
manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso”.

As pessoas mais cuidadosas e bondosas não fariam juízo temerário de Jeremias, especialmente as que 
tivessem lido recentemente o livro de sua história e profecias. O profeta era cercado de indivíduos que 
zombavam e caçoavam dele o dia inteiro. Ele ouvia os cochichos que faziam por trás: “Lá vai o pregador 
do perigo por todos os lados”. Até os seus amigos íntimos torciam para que ele tropeçasse em alguma área 
para então o pegarem. O homem de Anatote era repetidas vezes ameaçado de morte. O maior desgaste 
de Jeremias, porém, era provocado pela recusa do povo em aceitar a sua mensagem da parte de Deus e as 
consequências que esse comportamento traria: a maior delas, a tomada de Jerusalém pela Babilônia, 587 
anos antes de Cristo. Ele sofria muito e chorava muito. Uma vez, o profeta desabafou: “Durante 23 anos, 
desde o décimo terceiro ano de Josias até hoje, o Senhor vem me revelando a sua palavra. E durante todo 
esse tempo, diariamente, desde a madrugada, eu anuncio a todos vocês o que o Senhor me revela. Mas 
vocês nunca me deram ouvidos” (Jr 25.3, NBV).

Jeremias era tão extraordinário que ele apenas “pensou” em trancar a boca. Mas não o fez. Na ver-
dade, ele não conseguiu deixar de falar em nome de Deus porque sua consciência não o permitia (Jr 
20.9). Em outras palavras, o profeta diria: “Não consigo passar por cima de meu chamado, eu tenho 
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apenas 23 anos; ai de mim se eu não anunciar a graça e o juízo de Deus, se eu me calar até as pedras vão 
gritar, não posso deixar meus colegas Habacuque e Sofonias sozinhos, vou acabar com essa conversa 
de que seria melhor eu ter morrido no ventre de minha mãe (Jr 20.14-18). Afinal, tudo posso naquele 
que me fortalece”.

Na pesquisa feita com 734 pastores americanos de quatro denominações, 139 deles (19%) 
deixaram o pastorado por causa da síndrome de Burnout. O problema acontece também no 
Brasil e em outros países. Tanto entre pastores e pastoras, como entre missionários e missionárias. 
Todos são tão humanos como Jeremias e a caminhada é tão difícil hoje como era ontem. Jeremias pode 
ser um modelo para todos nós! Precisamos aprender com o profeta a lidar com o problema!

Elben M. Lenz César. Publicado na Revista Ultimato, edição 361, julho-agosto 2016
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Lidando com doenças emocionais

Elza Satiko Shudo Prado

Vivemos em ambientes muito bons e saudáveis. Mas em alguns momentos da vida e dependendo do 
ciclo de vida familiar, nossas vidas são altamente impactadas por situações envolvendo o meio à nossa 
volta e, consequentemente, nós mesmos.

Isso nos traz a condição de fragilidade e vulnerabilidade. Será verdade que somente os vencedores 
vencem ou ganham? Será que um campeão nunca fracassa? Ou nunca pensa em desistir? Por que somos 
tão limitados em nós mesmos que não conseguimos colocar em nossa mente somente a vontade de 
vencer? De olhar para a frente e dizer: “está tudo bem, ficará tudo bem e eu estou bem!”?” 

O ser humano é dotado de emoções e estas são administradas pela razão. Há um conflito enorme 
entre essas duas características do ser humano, que o diferem dos outros animais. Contudo, quem 
tem a Cristo Jesus como o seu mediador, guia, condutor, motivador e modelo de vida, tem uma vida 
totalmente alheia a problemas existenciais ou de circunstâncias??? Essa é a grande  questão quando nos 
deparamos com pessoas cristãs apresentando problemas  emocionais sérios, diante dos quais nos sen-
timos impotentes para ajudar.

Os sentimentos de desamparo, apreensão, perigo iminente, solidão e frustração são os piores que 
provocam dor. E essa dor pode se manifestar após muito tempo.

Abordamos aqui três doenças emocionais mais encontradas nos seres humanos atuais: ansiedade, 
solidão e culpa. Os três causam a depressão, que também será alvo de nossa reflexão. 

I – Ansiedade

Sentimento íntimo de apreensão, mal estar, preocupação, angústia e/ou medo, acompanhado de um des-
pertar físico intenso. A pessoa pode sentir que algo horrível acontecerá embora não identifique o que possa ser. 
Surge em resultados de ameaça, conflito, medo, necessidades insatisfeitas e diferenças individuais. 

A ansiedade pode ser normal: manifesta quando existe uma ameaça real ou situação de perigo, pois 
ela é proporcional ao perigo. Pode ser controlada, reconhecida e reduzida, dependendo das circuns-
tâncias externas. 

A ansiedade pode ser aguda: quando surge repentinamente e, como o nome diz, o mal estar é agu-
do, grande, mas com pequenas durações.

A ansiedade pode ser crônica: persistente e duradoura, mas com intensidade menor.  As pessoas que 
sofrem de ansiedade crônica ficam o tempo todo preocupadas, com a mente ocupada constantemente, 
tendo que responder a diversas situações, sendo que a explicação é vaga e flutuante. 

Causas da ansiedade

A.  Ameaça: geralmente, é desencadeada porque algum valor que a pessoa  considera importante 
é quebrado ou destruído e isso seria algo essencial ou de nível de importância elevado para ela 
ou sua família. Esta ameaça pode ser física (morte, separação, doenças), psicológica (perda de 
liberdade, perdas em geral, falta de objetividade, baixa autoestima etc.) ou ainda causado por 
outra pessoa de seu relacionamento próximo: amor por outra pessoa, sucessos etc.

b.  Conflito: geralmente causado por duas situações, aproximação e fuga. Aproximar-se é tender a 
realizar algo ou mover-se numa direção que será agradável e satisfatória. Evitar ou fugir é resistir 
a fazer algo, talvez por não ser nem agradável nem satisfatório.
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c.  Medo: O medo e a ansiedade são similares. Os temores podem surgir como uma reação a diver-
sas situações. Pessoas temem o fracasso, o futuro, o sucesso, a rejeição, a intimidade, o conflito, 
a falta de propósito na vida (algumas vezes chamada de ansiedade existencial), a doença, a morte, 
solidão e uma centena de outras possibilidades reais ou imaginárias. 

d.  Necessidades insatisfeitas: em todos os aspectos pelos quais o ser humano necessita para sobre-
viver. Nestes, incluem as básicas e as periféricas. Muitas vezes não são as básicas (comer, dormir, 
trabalhar, ter condições de higiene) que incomodam mas as periféricas: sobrevivência (qual o 
significado de existir?); segurança (amor, condição para ter alguém); sexo (como expressão de 
amor); significado ( ser algo, ter valor); autorrealização (alcançar alvos satisfatórios) e personali-
dade (senso de identidade e pertencimento). 

e.  Diferenças individuais - cada um percebe a si, ao outro e ao mundo de “n” maneiras, difi-
cultando sentir prazer ou raiva em todas as situações equitativas. Existem as diferenças de 
traços de personalidade, das diferenças de gênero, de cor, de raça, de necessidades espe-
ciais, enfim, muitas diferenças e semelhanças. Além de outros sofrerem por claustrofobia, 
hidrofobia e todas as fobias. 

Prevenção da ansiedade

•	 Aprender a enfrentar:
•	 Admitir temores, inseguranças, conflitos
•	 Falar sobre o assunto com alguém
•	 Reconhecer que a separação fere, tentando manter contato com amigos
•	 Buscar ajuda de Deus 
•	 Aprender a comunicar-se
•	 Avaliar prioridade, objetivos de vida etc. 

II – Solidão

É um sentimento íntimo de vazio. Este pode vir acompanhado de tristeza, desânimo, sensação de 
isolamento, inquietação, ansiedade e um desejo intenso de ser amado e necessário a alguém. E isto não 
tem a ver com o fato de ter pessoas ao redor ou viver realmente sem alguém ao lado.

Existem três tipos de solidão: emocional, social e existencial. A solidão emocional envolve a falta ou 
perda de uma relação psicologicamente íntima com outra pessoa ou pessoas. 

A solidão social é o sentimento de falta de propósitos, ansiedade e vazio. A pessoa se sente como se 
estivesse fora de tudo e à margem da vida, separada de todos. 

A solidão existencial refere-se ao sentido de isolamento, principalmente a sensação de estar longe 
de Deus, quando se percebe que a vida deixa de ser importante. 

Isolamento é diferente. Este significa por vontade própria distanciar-se das pessoas; mas quando 
se vive forçado ao isolamento, então é solidão. O isolamento pode ser refrescante, rejuvenescedor e 
agradável; a solidão é penosa, exaustiva e desagradável. 

Causas da solidão

a) Causas sociais: 
•	 Tecnologia – o tempo para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis ficou ultrapassado. 
•	 Mobilidade – temos que encontrar soluções para facilitar a locomoção e não ficar muito tempo 

em estrada. “Todos têm carro, me sinto só...”
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•	 Urbanização - trouxe afastamento das pessoas. 
•	 Televisão - esta invenção produz separações 
 
b) Causas psicológicas:
•	 Baixa autoestima
•	 Incapacidade de comunicação
•	 Atitudes derrotistas
•	 Hostilidade
•	 Medo

c) Causas espirituais
•	 afastamento do Criador
•	 entendimento do Criador
•	 busca por crenças

Efeitos da solidão

a) Isolamento
b)  Interferência na personalidade: autoestima, dignidade, fracasso, rejeição, desesperança, aflição etc
c) Uso de drogas e afins
d) Suicídio

III – Culpa

A culpa objetiva ocorre separada dos nossos sentimentos. Ela ocorre quando uma lei foi violada e o trans-
gressor é culpado, embora ele talvez não se sinta culpado. Existem quatro tipos: a culpa legal, quando se des-
cumpre uma lei social (ultrapassar um sinal vermelho e atropelar um pedestre); a culpa social, quando se quebra 
uma norma não escrita mas socialmente esperada; a culpa pessoal, quando a pessoa viola os seus padrões 
pessoais ou resiste aos apelos da consciência; e a culpa teológica, que é a violação das leis de Deus. 

A culpa subjetiva está relacionada aos sentimentos íntimos de remorso e autocondenação, resul-
tantes de nossos atos. É um sentimento pouco confortável de pesar, remorso, vergonha e autocon-
denação, que surge com frequência quando fazemos ou pensamos algo que sentimos estar errado, ou 
deixamos de fazer algo que deveria ter sido feito. Geralmente aparecem os sentimentos de desânimo, 
ansiedade, medo de castigo, desolação, seguidos do medo de rejeição e solidão, além da perda de au-
toestima e sensação de ser castigado. 

Causas da culpa

•	 Aprendizado passado e expectativas pessoais pouco realistas
•	 Inferioridade e pressão social 

Efeitos da culpa

•	 Reações de defesa 
•	 Reações de autocondenação
•	 Reações sociais
•	 Reações físicas
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•	 Arrependimento e perdão
•	 Suicídio

Questões relevantes para identificar a culpa 

•	 Quais as expectativas de seus pais com relação ao certo ou errado?
•	 Os padrões estabelecidos foram excessivamente altos, de modo que os filhos jamais tinha con-

dições de atingi-los?
•	 Qual a experiência do aconselhando quanto ao perdão?
•	 As censuras, críticas e castigos eram freqüentes no relacionamento com os pais?
•	 O que a igreja ensinou para o aconselhando sobre certo ou errado?
•	 Havia base bíblica para esses ensinos?
•	 O aconselhando era induzido a sentir-se culpado?
•	 Especificamente, o que dá sensação de culpa ao aconselhando hoje?
•	 O aconselhando mostra qualquer uma das reações defensivas, de autocondenação, reações so-

ciais ou físicas descritas acima?

IV – Depressão

Todos os fatores listados são desencadeadores da depressão. Existem os estados depressivos que 
levam à confusão entre depressão e doença psiquiátrica. Os sinais são geralmente evidentes tais como: 
tristeza, apatia, inércia, perda de energia, perda de iniciativa e tomada de decisões, fadiga, insônia, 
pessimismo, desesperança, medo, autoconceito negativo, sentimentos de culpa, vergonha, indignidade, 
desamparo, perda do interesse pelo trabalho, por sexo e espontaneidade, dificuldade de concentração, 
perda de apetite etc. 

As causas da depressão são variáveis em cada pessoa, dificultando respostas óbvias, pois alguns a 
identificam facilmente e outros podem desenvolver o problema sem nunca aceitar ou perceber que 
esteve ou está em depressão. Necessariamente, não são os sintomas mais aparentes, conhecidos de 
todos, como não levantar da cama, não ter vontade para nada... Esses são sintomas extremos. Às vezes, 
um trabalhador exemplar tem depressão mas não demonstra. 

Existem a depressão psicótica, a neurótica, a endógena, a reativa, podendo ser crônicas e/ou agudas. 
Geralmente, esse diagnóstico é dado pelo médico psiquiatra. Cabe a nós entendermos melhor a ques-
tão emocional. 

Causas da depressão

•	 Causas físico-genéticas: enfermidades químicas do corpo, hormônios em desequilíbrio, ritmos 
normais do corpo, pós cirurgia, parto etc.

•	 Causas ambientais: eventos do ciclo de vida pessoal e do ciclo de vida familiar, contexto social, 
envolvimentos nos relacionamentos etc. 

•	 Incapacidade aprendida: eventos que abalaram o estado emocional; pontos de vistas diversos e 
adversos; perdas; modo de olhar o mundo, estilo de vida.

•	 Pensamento negativo: estilo e modo de vida voltado para o desânimo e para destruição. 
•	 Tensão.
•	 Ira (mágoa, vingança).
•	 Culpa
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Como prevenir 

Confiança em Deus – mesmo para os cristãos convertidos pode-se perceber essa confiança abalada 
quando no estado depressivo. Por isso, ouvir e ler a Palavra de Deus faz muito bem. Porém, quando não 
está bem, a pessoa não consegue praticar isso, portanto, precisa da ajuda de um auxiliador.  

Não se surpreenda com o desânimo – devemos aprender a lidar com os desapontamentos e com as 
faltas de expectativas, lembrando que a vida tem altos e baixos.

Aprenda a tratar com a ira e a culpa - mentes que remoem injustiças ou fracassos passados não con-
seguem pensar em coisas positivas. 

Aprenda a enfrentar os pensamentos - controle mental, absorção de coisas positivas, eliminação de 
pensamentos negativos, fluidez e leveza de pensamento, raciocínio focado são boas estratégias para 
diminuir o pensamento acelerado ou obsessivo.

Busque apoio – com familiares, amigos, conselheiros, pastores, líderes religiosos, apoiadores cris-
tãos, psicólogos, psiquiatras

Exercícios físicos - atividades físicas que gerem prazer ou mesmo que não gerem, mas satisfaçam a 
demanda por uma vida mais saudável, o que inclui cuidar da alimentação.  

Atividades diversas – práticas que tragam utilidade e oxigenam a mente, como trabalhos voluntários, 
técnicas de relaxamento etc.

Elza Satiko Shudo Prado
Psicóloga forense e atende mulheres vítimas de violência e crianças vítimas de abuso. 
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Lição 1 – Fome da presença de Deus

“1Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. 
2 Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, 

enquanto todo o povo ficou na praia. 
3 Então lhes falou muitas coisas por parábolas... 
10Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: “Por que falas ao povo por parábolas? 
11”Ele respondeu: “A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos céus, mas a eles não.12A 

quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
13Por essa razão eu lhes falo por parábolas: ‘Porque vendo, eles não vêem e, ouvindo, não ouvem nem 

entendem’. 14Neles se cumpre a profecia de Isaías: ‘Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca enten-
derão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão.

15Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam 
os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração 
e converter-se, e eu os curaria’.

16Mas, felizes são os olhos de vocês, porque vêem; e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17Pois eu lhes 
digo a verdade: Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que 
vocês estão ouvindo, mas não ouviram.”

(Mateus 13. 1-3a; 10-17)

1. O que mais chama sua atenção, diante desta leitura?

2. Jesus disse que os que têm fome e sede das coisas de Deus são bem-aventurados (Mt 5.6). Você 
tem tal fome? Acredita que sua fome de Deus deva aumentar?

3. Seu tempo de leitura da Bíblia, meditação, oração, jejum e outras práticas devocionais demons-
tram sua fome de Deus?
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4. Quem está mais próximo do Reino de Deus: o líder da igreja que “sabe tudo” e parou de apren-
der há tempos ou o novo convertido cheio de perguntas, desejando aprender tudo o que pode?

5. Deus já lhe tirou algo por você não aproveitá-lo ou desenvolvê-lo?

6. Podemos nos tornar como as pessoas dos versículos 13-15a, se conhecermos a verdade e não 
a praticarmos?

7. Em qual área da sua vida você investe mais: conhecimento ou prática?  

Aplicação
Como você pode aumentar sua fome de Deus neste próximo mês? Anote suas ideias e orem uns 

pelos outros. 

(Adaptado do livro “Procurando Mais a Deus”, de David Kornfield, Editora Sepal)
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Lição 2 – Francamente falando

“25 Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos 
somos membros de um mesmo corpo.

26 “Quando vocês ficarem irados, não pequem”. 27 Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não 
dêem lugar ao diabo.

29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, con-
forme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.

30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31 
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.

32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus 
perdoou vocês em Cristo.”

(Efésios 4. 25-27; 29-32 - NVI)

1. É possível falar a verdade com amor, mesmo quando o assunto é polêmico ou delicado? Você 
tem praticado isso em seu casamento? 

2. Num conflito, você estabelece a verdade, perguntando qual foi a motivação de seu cônjuge para 
agir ou falar de determinada maneira, ou forma sua opinião pelo que julga ser a verdade?

3. Apaziguar a ira antes que o sol se ponha (v. 27) significa que todo o conflito poderá ser resolvido 
no mesmo dia?

4. Segundo Pr. Alan Rocha, em artigo na revista O Clarim, “a expressão com a palavra torpe po-
deria ser traduzida assim: ‘Toda palavra apodrecida de sua boca, não a deixe que saia’. O termo 
‘torpe’ é também muito revelador. Refere-se a frutos podres ou carne estragada. Isso significa 
que certas palavras têm o poder de contaminar e de destruir a saúde emocional do outro.” Isso 
tem acontecido em seu casamento? O que você faz quando erra neste ponto?
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5. É mais fácil edificar a vida do cônjuge com palavras ou criticá-lo? O que você faz com maior fre-
quência? 

6. A amargura está relacionada a ressentimentos, dívidas não perdoadas. Quando ofendido(a) você 
prefere se calar e guardar a mágoa, ou expõe seus sentimentos abertamente?

7. Quando vocês, como casal, se agridem por palavras ou ações, vocês praticam o perdão de Cris-
to, confessando o erro e perdoando-se mutuamente?

Aplicação
Com nossas palavras, podemos ferir o cônjuge, entristecer o Espírito Santo e dar lugar ao diabo. 

Mas, com boas palavras, podemos edificar nosso marido ou esposa e alegrar a Deus. Você está disposto 
a pedir ao Espírito Santo que lhe mostre quando errar e lhe ajude a melhorar em sua comunicação?  
Compartilhem suas conclusões e orem uns pelos outros.
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Lição 3 – A intimidade do casal

“1Sou uma flor de Sarom, um lírio dos vales.
2Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens.
3Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-

me à sua sombra; o seu fruto é doce ao meu paladar.
4 Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor.
5Por favor, sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor.
6O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace...
16O meu amado é meu, e eu sou dele; ele pastoreia entre os lírios.”
(Cânticos 2. 1-6; 16)

1. Qual a sua compreensão sobre esse texto?

2. Você consegue ver santidade no relacionamento sexual descrito neste livro?

3. Numa escala de 0 a 10, para você, qual a importância do relacionamento sexual no casamento?

4. Sobre o ato sexual no casamento, você acredita que, quanto menos o casal pratica, mais ele está 
voltado à santificação de suas vidas?

5. Você acha importante o casal discutir sobre os problemas sexuais? Você e seu cônjuge fazem isso 
abertamente?
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6. Qual a importância da criatividade no leito conjugal? Para você, isso é apenas um detalhe, pois o 
que conta é a atração física?

7. Segundo o Pr. Jasiel Botelho, no livro “Sensato Coração”, “o marido lei cobra, o marido graça 
sugere. O marido lei compara sua esposa, o marido graça a admira. O marido lei age com regras 
rígidas, o marido graça age com bom senso.” Você tem sido um marido lei ou graça? Esposa, 
como você avalia seu marido? 

Aplicação
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para sua vida amorosa. Se vocês, como casal, não 

desfrutam de um relacionamento sexual no qual ambos chegam ao prazer e que culmina na intimidade 
em todos os sentidos – física, emocional e espiritual – estão dispostos a pedir ao Senhor? Se desejarem, 
façam este propósito de oração diante de Deus.  
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Lição 4 – Lidando com a tentação

“1Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
2Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome.
3O tentador aproximou-se dele e disse: “Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transfor-

mem em pães”.
4Jesus respondeu: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da 

boca de Deus’”.
5Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse:
6”Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Ele dará ordens a seus anjos a 

seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra’”.
7Jesus lhe respondeu: “Também está escrito: ‘Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus’”.
8Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor.
9E lhe disse: “Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar”. Jesus lhe disse: 10”Retire-se, Satanás! 

Pois está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto’”.
11 Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram.”
(Mateus 4:1-11- NVI)

1. O Espírito Santo não tenta ninguém. Porém, segundo o versículo um , o Espírito pode levar-nos 
a um lugar de tentação ou teste. Quais podem ser os motivos dele ao fazer isso?

2. Uma forma de identificar as três tentações é:
a) A tentação de provar que sou independente, podendo me cuidar sem a ajuda de ninguém. De-

sejando ser autossuficiente, confio em minhas próprias habilidades para me dar bem ou para me 
exibir, duvidando da fidelidade, amor e cuidado de Deus.

b)  A tentação de procurar atenção e fama, de ser conhecido e reconhecido. Desejando ser popular, 
uso Deus para me exaltar, usurpando sua glória. 

c) A tentação de satisfazer meus desejos de forma ilícita, mesmo me escravizando a Satanás. Desejando 
poder “aqui e agora” , pulo fora do processo de amadurecimento, ordenado por Deus. 

3. Quais tentações (essas ou outras) mais afligem você?
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4. Jesus refutou cada tentação usando as Escrituras (vv. 4, 6 e 10). A Bíblia nos afasta do pecado ou 
o pecado nos afasta dela. O que você pode fazer para melhor resistir às tentações?

5. Conhecer bem a Bíblia é o suficiente para resistir às tentações? 

6. Você acha que o jejum ajudou ou enfraqueceu Jesus diante das tentações? Qual sua experiência 
em jejuar?

7. Qual foi a pior tentação que você já enfrentou? Deu para perceber Satanás por trás da situação?  

Aplicação
Como você pode implementar o que discutiu aqui, durante este mês? Compartilhem seus pensa-

mentos e orem uns pelos outros. 

(Adaptado do livro “Procurando Mais a Deus”, de David Kornfield, Editora Sepal)
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Lição 5– Vivendo com o que se ganha

“2Então ele o chamou e lhe perguntou: ‘Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua 
administração...

...10Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto 
no muito.

11Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes 
confiará as verdadeiras riquezas?

12E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de 
vocês?

13Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e 
desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro.”

(Lucas 16:2, 10-13- NVI)

1. Nesta parábola do mordomo infiel, Jesus conta a história de um homem desonesto, para ensinar 
uma lição. O Mestre constata, no v. 8, que, muitas vezes, os filhos deste mundo são mais pruden-
tes com suas coisas, do que os filhos da luz, em relação às coisas materiais. Podemos cair neste 
erro? Exemplifique.

2. Se o seu orçamento não está equilibrado, você acredita que o problema é o quanto você ganha 
ou o quanto você gasta?

3. Você acredita que a maneira como você administra o dinheiro, revela muito a seu respeito?

4. O dinheiro que está em suas mãos pertence a Deus! Isso é uma verdade palpável em sua vida 
ou você tem dificuldades em acreditar que Deus deseja ser o Senhor também das suas finanças, 
intervindo nesta área?
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5. A cobiça pode ser uma forma de, sorrateiramente, sermos levados a amar o dinheiro?

6. Você se incomoda em conviver com membros da igreja com situação financeira melhor do que 
a sua? 

7. Como o amor ao dinheiro pode ser prejudicial ao ministério pastoral?

Aplicação
Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro (I Tm 6.10). Porém, a área 

financeira é parte intrínseca da nossa vida. É um engano pensar que uma situação financeira caótica não 
prejudica nossa espiritualidade e o exercício do ministério. Um passo importante para ter as finanças em 
ordem é visualizar o quanto se ganha e o quanto se gasta, através do controle mensal de despesas. Você 
está disposto a envolver sua família e iniciar essa prática,  durante este mês? Compartilhem opiniões e 
orem sobre este assunto. 

(Adaptado das Lições Bíblicas para Pequenos Grupos – Série Sob Controle – elaboradas pelo Departamen-
to de Educação Cristã da IAP)
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Lição 6 – O rebanho que está dentro de casa

“Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.”
(Efésios 6:4 - NVI)

“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus 
filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando 
se deitar e quando se levantar.”

(Deuteronômio 6:6-7)

1. Não são apenas os filhos que podem irritar os pais. Os pais podem irritar os filhos, de acordo 
com esta advertência. Que atitudes nossas podem levar a isso?

2. Sabe-se que a correção sem proximidade gera rebelião, porém, a correção com proximidade 
gera transformação. Você tem proximidade com seu filho para corrigi-lo?

3. Na igreja, seu filho se comporta de maneira adequada ou sempre o envergonha, com palavras 
e comportamentos. O que é mais difícil para você: lidar com essa “rebelião” ou lidar com as 
cobranças por parte da igreja?

4. Quanto do seu tempo e atenção você dedica aos seus filhos, semanalmente? Acredita que está 
se dedicando o suficiente ou precisa melhorar?

5. Vocês, como casal, conversam sobre a vida dos filhos, os problemas que enfrentam e como vão 
ajudá-los, ou cada um (pai e mãe) lidam da sua maneira, de acordo com seu temperamento?



46 IV Simpósio de Capacitação Ministerial

6. Você aproveita os momentos cotidianos para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos?

7. Você lê a Bíblia com seus filhos regularmente? Eles apreciam este momento ou fazem apenas por 
obrigação? Como esse tempo pode ser melhor desfrutado?

Aplicação
Todos sabemos que os filhos são os discípulos que temos dentro de casa, o rebanho mais precioso que 

Deus nos entregou para cuidar. Porém, da teoria para a prática, há um caminho que deve ser trilhado. O 
que vocês, como casal, podem melhorar no relacionamento com seus filhos? Listem algumas atitudes que 
podem ser mudadas e se esforcem para isso a partir deste mês. Orem uns pelos outros.  
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Lição 7– Servindo ao rebanho de Cristo

“Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos! Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho?
Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho.
Vocês não fortaleceram a fraca nem curaram a doente nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta 

as desviadas nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade.
Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e, quando foram dispersas, elas se tornaram 

comida de todos os animais selvagens.”
(Ezequiel 34:2-5)

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser 
igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se 
semelhante aos homens.”

(Filipenses 2:5-7)

1. Cuidar do rebanho é o esperado para um pastor, mas, Deus falou pelo profeta Ezequiel que isso não 
estava ocorrendo. Que motivos podem levar um pastor a abandonar o rebanho, nos dias de hoje?

2. Sabemos que fortalecer a fraca, curar a doente e enfaixar a ferida não é um trabalho fácil, de-
manda tempo, dedicação, misericórdia e paciência, entre outras virtudes. Você acredita que as 
“doentes” atrapalham o bom andamento da igreja e, portanto, não deve-se dar muito a elas, 
senão, acostumam a sempre pedir mais?

3. É possível exercer autoridade sem ser duro e brutal? As ovelhas respeitam um pastor amável?

4. Jesus se esvaziou e a Palavra nos manda a agir da mesma forma. Como exercer a liderança servil, 
quando somos afrontados e desrespeitados?
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5. As ovelhas que você pastoreia sentem-se à vontade para conversar com você os mais variados assun-
tos, desde pecados até sugestões para a igreja, ou as informações chegam até você por outros?

6. Qual é o papel da esposa no “apascentar o rebanho de Deus”?

7. Quando você, esposa, percebe o marido (pastor) se distanciar das ovelhas, qual é sua reação? 

Aplicação
O modelo de Jesus nos inspira e desafia. Não podemos jamais nos esquecer que foi Ele quem deu a 

vida pelas ovelhas, portanto, elas pertencem a Ele, jamais a nós. Jesus espera que cuidemos do rebanho 
com amor, sabedoria, misericórdia, justiça e zelo, o que só recebemos quando pedimos a Ele. Você 
acredita que o seu pastorado possa melhorar? Está disposto a orar e ter novas atitudes neste sentido, a 
partir deste mês? Compartilhem o que concluíram e orem uns pelos outros.
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Lição 8– Cuidando do corpo e administrando o tempo

“Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.”
(1 Coríntios 6:20)

“Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida...”. 
(Efésios 5:29)

“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.” 
(Salmos 90:12)

1. Nosso corpo foi criado, comprado e é morada do Espírito Santo. Como você pode glorificar a 
Deus no seu corpo?

2. Sabemos que exercícios físicos, alimentação equilibrada e repouso adequado são fundamentais 
para que o nosso corpo esteja saudável. Como você se avalia nestes cuidados?

3. Visitas periódicas ao médico também fazem parte dos cuidados com o corpo. Você realiza os 
exames de rotina prescritos para sua idade? Por que? 

4. A preocupação de Moisés no Salmo 90.12 deve ser a nossa preocupação. Mas nos tempos pós-
-modernos, em que tudo é muito rápido, muitas vezes somos “engolidos” pelo turbilhão da vida. 
Como é possível, nos dias de hoje, orar como Moisés?

5. Você acredita que um pastor consiga planejar seu dia, para definir as prioridades, ou sua ativida-
de é tão atípica, na qual tudo é imprevisto e ele deve ir “apagando os incêndios” à medida que 
surgem?
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6. Qual o papel da esposa para melhorar a organização da agenda pastoral?

7. Quais são as áreas de sua vida que estão sendo negligenciadas em cuidado e tempo?

Aplicação
Nosso corpo e nosso tempo são preciosos para Deus, e para nós! Se negligenciamos o corpo, ado-

ecemos. Se não planejamos como utilizar nosso tempo, somos “engolidos” por tantas atividades, que 
podem ser importantes mas não urgentes. A partir deste mês, quais atitudes você pode – e deve – co-
meçar a mudar? Compartilhe com o grupo e orem uns pelos outros.

(Adaptado das Lições Bíblicas para Pequenos Grupos – Série Sob Controle – elaboradas pelo Departamen-
to de Educação Cristã da IAP)
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Lição 9 – Relacionamento entre casal: estresse ou benção?

Objetivo
Despertar no casal os princípios e valores de um casamento conforme as recomendações da carta 

de Paulo aos efésios.

“21 Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 22 Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como 
ao Senhor, 23 pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu 
corpo, do qual ele é o Salvador. 24 Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam 
em tudo sujeitas a seus maridos. 25 Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja 
e entregou-se por ela 26 para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, 27 e 
para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e 
inculpável. 28 Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. 
Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. 29 além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes 
o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, 30 pois somos membros do seu corpo. 31 Por 
essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 32 Este 
é um mistério profundo; refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. 33 Portanto, cada um de vocês, também ame a 
sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito.”

(Efésios 5.21-33– NVI)

Casamento só poderia ser projeto de Deus. Aliás, a mais perfeita unidade composta refere-se à 
Triunidade de Deus. No Éden, o Pai realizou o primeiro casamento da história. O Filho, nos seus dias 
terrenos, transformou água em vinho numa festa de casamento, valorizando aquele momento.  E o 
Espírito Santo produz um fruto cujas partes devem atingir todo relacionamento humano, de especial 
forma o casamento. 

O Apóstolo Paulo, ao escrever aos efésios, coloca o casamento num patamar elevadíssimo. Ele é 
divino, humano, norteador e faz duas pessoas serem uma. Quem lidera deve servir com amor e quem 
é servido deve amar respeitosamente, porque, apesar de estar na terra, o lar deve ser um pedacinho 
do céu.

1. De acordo com o versículo 32, o que simboliza o casamento?
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2. Para o esposo:
O que é ser o cabeça?
Como amar a esposa, de forma prática, conforme os versículos 25, 28-30?

3. Para a esposa: 
O que significa ser submissa?
De forma prática, como tratar o marido com todo o respeito?

4. O que é ser uma só carne?

5. O versículo 21 se contradiz com o versículo 22 ou dá para praticar  ambos?

6. De acordo com 1 Pedro 5.3, o pastor deve ser em tudo modelo dos fieis. Como isso impacta a 
vida do casal pastoral?

Aplicação
O que pode ser melhorado de imediato em sua vida conjugal? Separe alguns minutos a sós com seu 

cônjuge para conversarem e orarem um pelo outro.
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Lição 10 – Tome sua cruz

Objetivo: Fortalecimento espiritual para vencer em períodos de crise

“25 Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. 26 E assim estava escrito na acusação contra ele: 
O REI DOS JUDEUS. 27 Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, 28 
e cumpriu-se a Escritura que diz: “Ele foi contado entre os transgressores”. 29 Os que passavam lança-
vam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: “Ora, você que destroi o templo e o reedifica em três dias, 
30 desça da cruz e salve-se a si mesmo!” 31 Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei 
zombavam dele entre si, dizendo “Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo! 32 O Cristo, o Rei 
de Israel...Desça da cruz, para que o vejamos e creiamos!” Os que foram crucificados com ele também o 
insultavam.” Marcos 

(15. 25-32 – NVI) – Grifo nosso.

Viver no ministério é como estar numa roda gigante em movimento. Altos e baixos constantes. Para-
doxalmente é assim: vemos pessoas aceitando Jesus e outras se desviando; Jesus batizando no Espírito 
Santo e outros se esfriando; alguns se casando e outros se separando; somos  bombardeados por boas 
e más notícias num mesmo dia; cobrando e sendo cobrados; agradando e sendo desagradados; amando 
e sendo desprezados; trabalhando muito e experimentando pouco; sorrindo e chorando...Diante de 
tudo isso, podemos perguntar: Vamos desistir ou olhar para Jesus?

1. O que mais chama a sua atenção na crucificação de Jesus?

2. O que você acha da tentação de descer da cruz, que Cristo sofreu? Você consegue ver a multi-
dão, os líderes religiosos e os que foram crucificados com ele, atuando nesse sentido?

3. E se ele tivesse descido?
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4. Você já agradeceu a Jesus pela morte em seu lugar?

5. Que contraste você percebe entre a tentação de descer da cruz e o texto de Lucas 9.23,24 – 
NVI?  “23 Jesus dizia a todos: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diaria-
mente a sua cruz e siga-me. 24 Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a sua 
vida por minha causa, este a salvará.”

6. Somos tentados também a “descer da cruz”? Como se processa esta tentação no Ministério? Já 
pensou em desistir? Já sentiu-se pressionado? Já ficou sozinho em suas posições?

7. O que Jesus recebeu depois de passar pela cruz (Mateus 28.20)? E qual é a promessa para nós, 
conforme 1 Pedro 5.4?

Aplicação
O que mais tem o pressionado, no exercício do ministério? Compartilhe com os demais membros 

do grupo e orem uns pelos outros.
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Lição 11 – Discernindo a voz de Deus

Objetivo: Levar à reflexão para discernir a voz de Deus em meio às vozes da vida e do ministério.

“11 O SENHOR lhe disse: “Saia e fique no monte, na presença do SENHOR, pois o SENHOR vai passar”.  
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do SENHOR, mas o 
SENHOR não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o SENHOR não estava no terre-
moto. 12 Depois do terremoto houve um fogo, mas o SENHOR não estava nele. E depois do fogo houve um 
murmúrio de uma brisa suave. 13 Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada 
da caverna. E uma voz lhe perguntou: “O que você está fazendo aqui, Elias?” 14 Ele respondeu: “Tenho sido 
muito zeloso pelo SENHOR, o Deus dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus 
altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando 
matar-me”. 15 O SENHOR lhe disse: “Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Che-
gando lá, unja Hazael como rei da Síria. 16 Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, 
filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. 17 Jeú matará todo aquele que escapar da 
espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. 18 No entanto, fiz sobrar sete 
mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não 
o beijaram”. 

(1 RS 19.11-18 – NVI)

Um texto bíblico meditado. Um momento sincero de oração. Uma tentação. Um pecado não con-
fessado. Uma opinião da esposa. O pedido de um filho. Uma doença inesperada. Um orçamento aper-
tado. Um telefonema assustador. Uma crítica ácida. Uma agenda carregada. Uma cobrança de quem 
administra. Uma mudança à vista... Tantos sons, tantas vozes... Pastor não é super-herói. É apenas um 
ser humano que precisa ouvir a voz de Deus!

1. O Profeta Elias fugiu de Jezabel e refugiou-se numa caverna. O que pode representar para o 
nosso ministério uma fuga como essa?

2. Deus não aceitou essa situação como definitiva e usou o vento forte, o terremoto, o fogo e a brisa 
suave para tirar o profeta da caverna. O que pode significar esses meios para o nosso ministério?



56 IV Simpósio de Capacitação Ministerial

3. Como identificar a voz de Deus em meio a tantas agitações da vida?

4. O que provocava medo no profeta era essencialmente real ou havia também dedução irreal? 
Podemos supervalorizar algum problema em nosso ministério?

5. O Senhor desistiu do profeta em algum momento? Você tem essa confiança que Ele nunca o 
abandonará?

6. Quando o profeta achou que não havia mais nada a fazer, recebeu a importantíssima missão de 
ungir Hazael, Jeú e Eliseu. Você tem consciência da grandeza do ministério que exerce?

7. O profeta achava-se solitário, mas Deus havia separado sete mil israelitas fieis. Você acha im-
portante ter amigos para compartilhar as dificuldades? Você compartilha dificuldades com seu 
cônjuge? 

Aplicação
Perceba como Deus tem sido fiel, desde o chamado até o presente momento e agradeça. Em seu 

momento devocional, reserve um tempo para discernir a voz de Deus em meio às agitações da vida. 
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Lição 12 – Planejar não é uma opção 

Objetivo: Conscientizar o pastor da importância de uma agenda organizada

26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pe-
quenos animais que se movem rente ao chão”. 27 Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou. 28 Deus os abençoou e lhes disse: “Seja férteis e multipliquem-se! Encham e 
subjuguem a terra! Dominem os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem 
pela terra”. 29 Disse Deus: “Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em sementes. Elas servirão de 
alimento para vocês. 30 E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida: a todos 
os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E 
assim foi. 31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã; 
esse foi o sexto dia. 2.1 Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. 2 No sétimo dia Deus 
já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. 3 Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, 
porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. 

(Gn 1.26-31; 2.1-3 -  NVI)

Para que se tenha um bom ministério, é necessária uma boa administração. É importante planejar, 
organizar, dirigir e acompanhar. Saber o ponto de partida e chegada. Ter objetivos e metas claras para 
o seu campo. Saber o que fazer a curto, médio e longo prazo. Prever o máximo possível. Ter agenda. 
Procurar acertar o máximo, para ter pessoas certas nos lugares certos. Não dá para prescindir de uma 
boa comunicação e motivação. Aprender a dizer não também faz parte do pastorado. E, de tempos em 
tempos, é necessário avaliar o desempenho de todos. O pastor, além de tudo isso, não pode deixar a 
sua primeira igreja -  sua família – negligenciada.  

1. Você consegue ver o planejamento perfeito na semana da Criação? 

2. Deus criou tudo a partir do caos. Quais são os empecilhos de uma boa agenda pastoral?

3. Você planeja seu dia, sua semana, seu mês, ano e gestão?
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4. Deus usou o poder criativo através de sua palavra (“E disse Deus...”). Também deixou claro para 
o primeiro casal o que Ele queria que fizessem no jardim. Você se empenha em comunicar-se 
bem com seu cônjuge, sua família e os membros do Corpo de Cristo?

5. O Jardim do Éden foi entregue somente para o homem ou para o casal cuidar? De que forma a 
esposa pode ajudar no ministério?

6. Deus “viu” tudo o que havia feito. A isso chamamos de reavaliação. Você reavalia suas atividades? 
Como? Com que frequência?

7. Deus completou a semana da criação descansando. Você tem desfrutado do descanso semanal? 
Tem priorizado férias com a família?

Aplicação
Procure prever o máximo possível seu dia, sua semana, seu ano e sua gestão. Trabalhe com plano 

de ação, metas, agenda etc. No ministério pastoral ocorrem muitas exceções, porém, as exceções não 
impedem uma boa organização.
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Lição 13 – Perdão exercido em casa

Objetivo: Despertar a família pastoral para a prática do perdão

9 Vocês orem assim: “Pai nosso que estás no céu! Santificado seja o teu nome.10 Venha o teu Reino; seja 
feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 12 Perdoa as nossas 
dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 13 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do 
mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14 Pois, se perdoarem as ofensas uns dos 
outros, o Pai celestial também perdoará vocês. 15 Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não 
perdoará as ofensas de vocês. 

(Mateus 6.9-15 – NVI)

Oração é desligar-se do mundo e sintonizar o coração na frequência de Deus. Agradecer pelo que 
não merecíamos e que, carinhosamente, Deus fez questão de nos dar. Confessar ao Senhor quão per-
to do abismo andamos e dizer como é difícil deixar de ser criança para assumir a maturidade. Deixar 
toda a ansiedade, nos mínimos detalhes, nas mãos de quem sempre cuidou de nós, de forma especial. 
Buscar força no amor divino e abençoar quem nos fez mal,  perdoando, liberando, deixando ir. Adorar 
o Soberano esgotando as palavras que descrevem a grandeza de um Deus que não pode ser descrito...

Oração deixa a terra, toca o céu e produz alívio, saúde física, emocional e espiritual.

1. O que mais lhe chama a atenção na oração do Pai Nosso?

2. E sobre o perdão divino e humano do versículo 12?

3. Perdão é sugestão ou mandamento?

4. Qual a relação entre o perdão e a oração dos versículos 14 e 15?
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5. Existe alguma área dentro do seu casamento ou de sua família na qual as falhas são recorrentes 
e você sente-se cansado (a) de perdoar?

6. Você acha muito humilhante assumir que errou e pedir perdão? É realmente necessário?

7. Qual a importância do perdão na vida familiar? – Leia ainda: Mateus 18.21, 22 e 1 Pedro 3.7

Aplicação
Fazer uma sincera análise sobre o relacionamento com seu cônjuge e filhos e orar a respeito. Depois, 

converse francamente com seu cônjuge e, se necessário, com os filhos, detalhando o que mais lhe tem 
magoado. Tenha a humildade de ouvir e aprender. 
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Lição 14 – Filho de pastor, pastorzinho é ...

Objetivo: Despertar a família pastoral para a convivência e o ensino dentro do lar.
“6 Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 7 Ensine-as com persistência 

a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se levantar.” 

(Deuteronômio 6.6, 7 – NVI)

“6 Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se 
desviará deles.” 

(Provérbios 22.6 – NVI)

Uma família começa assim: olhares trocados, um amor, uma festa, um casamento... Depois um 
sonho, um desejo, uma gestação, choros na madrugada, fraldas... Depois, brinquedos espalhados pela 
casa, quarto desarrumado, risco novo na parede, mãos sujas, bracinhos estendidos... Depois escola, 
novos amigos, novos conhecimentos, novos comportamentos... Depois, olhares trocados e... tudo de 
novo!

A vida é muito rápida. Não percamos tempo. Aproveitemos cada fase de nossos filhos para investir 
neles emocionalmente e  espiritualmente. 

1. Qual a melhor fase da vida para ensinar, conforme os textos acima?

2. Quem tem a prioridade do ensino, os pais ou a escola?

3. Como você avalia seu relacionamento com seus filhos? 

4. O que deve vir primeiro, a figura do pai ou do pastor?
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5. Quais são as atitudes que mais influenciam negativamente um filho de pastor, que o leva a rejeitar 
o ministério dos pais?

6. E quando um filho de pastor não se encaixa no padrão esperado? (Ver ainda: Efésios 6.4; Tiago 
4.16; 1 João 4.19)

7. Como é possível lutar pelo ideal de Josué 24.15: ...Mas eu e a minha casa serviremos ao SENHOR”?

Aplicação
Primeiro, deve existir um relacionamento saudável com seu (s) filho (s) “sentado em casa, andando 

pelo caminho, deitando e levantando”. Um ensino com ações e depois um ensino com palavras. Faça uma 
lista de prioridades no relacionamento com seus filhos e ore a respeito.
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Lição 15 – Descansar é preciso!

Objetivo: Conscientizar o pastor de que descansar semanalmente e sair em férias são fatores im-
portantíssimos para um ministério saudável.

8 Porque, se Josué lhes tivesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. 9 Portanto, ainda 
resta um descanso sabático para o povo de Deus. 10 Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse tam-
bém descansou de suas obras, assim como Deus das suas. 

(Hebreus 4.8-10 – Almeida Sec. 21)

Deus é bom demais. Além de criar tudo perfeito, descansou, santificou e abençoou o dia de sábado, 
nos dando o exemplo da pausa em nossas atividades. Prevendo que seus filhos pudessem esquecer, 
escreveu: “Lembra-te do dia de sábado...”. Este dia deve estar em conexão com a alegria, festa, folga, 
descanso. Falar disso pode parecer até utópico, mas Deus Pai guardou esse mandamento, os Patriarcas 
guardaram, os Israelitas guardaram, Jesus guardou, Maria guardou, os Apóstolos guardaram...

Triste mesmo é ver pastores estressados, ansiosos, derrotados, abandonando um sacerdócio sagra-
do que custou anos de investimento, lares disfuncionais, doentes e muitos morrendo com problemas 
cardíacos. 

É claro que não podemos pôr a culpa num fator apenas. Mas sabemos que a maioria não tira a me-
recida folga semanal. Isso é uma verdade que contribui bastante para o desgaste ministerial.

1. Você consegue ver no texto bíblico citado o descanso de Deus na criação, o descanso de Cristo 
nos dias do seu ministério terreno e o descanso do povo de Deus na glória futura?

2. Se Jesus não prescindiu do descanso, respeitando os limites humanos, você acha também impor-
tante ter um período de descanso semanal?

3. Você considera importante a observância do sábado pela igreja? E a folga pastoral?
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4. Você sabia que as segundas-feiras são folgas pastorais? E que caso não tenha condições de folgar 
nesse dia da semana, a IAP já deliberou que o pastor pode ter um domingo por mês exclusiva-
mente com sua família, o que deve ser acertado junto à Diretoria da Convenção Regional?

5. Com o passar do tempo, o que pode acarretar  na vida pessoal, familiar e ministerial do pastor 
que não observa este detalhe?

6. Você se organiza para sair de férias com a família?

Aplicação
Não descuide de organizar com sua família as folgas e férias, para que o seu ministério seja alegre, 

saudável, e não um fardo. Descansar é tão necessário quanto trabalhar para o Senhor.
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Lição 16 – Vida devocional em família

Objetivo: Conscientizar o pastor e esposa que a vida devocional pessoal e familiar é imprescindível.

“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto 
onde ficou orando.” 

(Marcos 1.35. NVI) 

Devemos orar sem cessar. Em todos os instantes, a oração é sempre bem-vinda (1 Ts 5. 17). No 
entanto, seguindo este exemplo de Jesus, o melhor horário é logo pela manhã. Pela manhã estamos 
descansados, a mente ainda não está lidando com tantos assuntos e a concentração é maior.

Mesmo Jesus, divino, gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, perfeito, dependeu da oração. Em 
Marcos 1.35 vemos Jesus orando pela manhã. A escolha dos seus discípulos foi precedida por uma noite 
de oração - Lc 6.12,13. 

1. Como você vê a vida de oração de Jesus?

2. O que o contexto anterior e posterior de Marcos 1.35 nos ensinam? 

3. Você pode testemunhar alguma oração pessoal respondida?

4. Em que horário você mais gosta de orar?

5. Você ora com seu cônjuge?
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6. Quais são as maiores dificuldades para reunir toda a sua família para um momento  devocional?

7. “Semeia-se uma ação, colhe-se um hábito; semeia-se um hábito, colhe-se um caráter; semeia-se 
um caráter, colhe-se um destino”. Isso pode ser aplicado à vida devocional?

Aplicação
O que pode ser feito para melhorar sua a vida devocional pessoal e familiar? Converse com seu côn-

juge e com seus filhos e estabeleçam um propósito diante de Deus.


