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Apoio Pastoral Diante de Crises e Perdas 
 

1)  Seja uma pessoa de oração (I Ts 5.17; Tg 1.6; Lc 22.42) 
 
 a)  Ore por si. 
 b)  Ore pela família. 
 c)  Ore pela pessoa doente ou em crise. 
 d)  Ore pela equipe médica. 
 
2)  Esteja disponível  (Fp 2.4,5;  Gl 6.2,10) 
 
 a)  A morte não segue um roteiro/horário previsível. 
 b)  Esteja disponível para ouvir. 
 c)  Esteja disponível para chorar e sofrer. 
 d)  Esteja disponível para dar apoio. 
 e)  Simplesmente esteja lá. (Rm 12.15 
 
3)  Seja um encorajador (Hb 12.12) 
  

Encoraje, mas permita luto.  Não tente mudar os sentimentos da 
pessoa. 

 
4)  Ajude-os a conversarem sobre o que aconteceu.  (Gl 6.2; Ec 3.7) 
 
 a)  Sentimentos 
 b)  Equipe médica 
 c)  Eles mesmos 
 d)  Ouça o lado deles 
 
5)  As vezes, dê desafios realísticos ou esperança  (Jó) 
 
 a)  Não dê falsas esperanças. 
 b)  Atitudes têm um impacto sobre saúde e progresso. 
   
  Humildade, Sabedoria 
 
 Jó 38.1 – 39.30 
  Não faça conselhos presunçosos como os “amigos” de Jó.  

Jó 40.1-6 
 Silêncioso diante de Deus 
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Jó 42.1-6 
 Conselhos sem conhecimento, coisas que não compreendi. 
Romanos 11.33-36 
 1.  As profundesas da sabedoria e do conhecimento de Deus 

2.  vs. 34==quem conhece a mente de Deus, quem é o 
conselheiro de Deus. 

   
6)  O toque (Ec 3.5) 
 
 a)  O toque os deixa saber que são gente.  (Jesus tocou nos leprosos 
quando ninguém queria tocar) 
 b)  Alguns têm medo que o toque passe a doença a eles. 
 
7)  Esteja atento a sedação e medicação. 
 
 a)  Medicação cria insensibilidade emocional. 
 b)  A realidade tem que ser enfrentada mais cedo ou mais tarde. 
 
8)  Use humor positivo.  Não seja mórbido. 
 
 a)  Discrição e bom senso são importantes. 
 b)  Escolha do momento certo é importante. (Ec 3.4) 
 c)  Não tenha medo de rir. 
 d)  Para alguns, humor é uma maneira de negação. 
 
9)  Não faça perguntas demais. 
  
 a)  Tudo tem seu tempo apropriado (Ec 3.7) 
 b)  “Como você está?” 
 c)  É bom ver você e passar tempo juntos. 
 
10)  Conheça as escrituras (II Tm 3.16-17) 
 
 a)  “Estou com medo.” (Sl 23.4; Jo 14.27; Sl 27.1) 
 b)  “Como é o Céu?” (I Co 2.9; Ap 21.3-5) 
 c)  “Deus está com raiva de mim por estar chorando?”  (Jo 11.35) 
 d)  Se você não sabe, diga isso, e vá procurar. 
 
 
11)  Leia e estude sobre morte e estar morrendo. 
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Ouça lições e faça um curso intensivo. 
 
12)  Acompanhamento. 
  
 a)  É importante reunir com a pessoa um mes depois. 
 b)  Os parentes já voltaram para suas casas e suas vidas. 
 c)  Solidão 
 
O Senhor, a igreja, e aqueles que estão sofrendo precisam de você. 
 
 a)  É um ministério estressante. 
 b)  Desgaste e estresse são reais. 
 c)  “Conheça a si mesmo.”  
  


