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RESUMO 

 

 

SANCHES, Samuel. Aconselhamento pré e pós nupcial em comunidades Batistas Renovadas: 

- aportes teológico-pastorais aos casais em mudança de época com vistas à prevenção ao 

divórcio - 

 

 

A dissertação trata do aconselhamento a casais em situação pré ou pós nupcial, com vistas a 

evitar o divórcio nas comunidades Batistas Renovadas. Nesse sentido, analisa o divórcio e as 

demandas pastorais para o aconselhamento pré e pós-nupcial e a questão do aumento de 

divórcio entre casais da comunidade eclesial. Realiza uma pesquisa de campo no que diz 

respeito à incidência do divórcio nas comunidades Batistas, uma em Ribeirão Pires, outra em 

São Bernardo do Campo e outra em São Paulo. Aborda o aconselhamento pré e pós-nupcial 

como prática pastoral nas comunidades batistas renovadas, bem como a qualificação pastoral 

necessária para o aconselhamento pré e pós-nupcial, tendo como contribuição a busca pela 

reflexão teológico-pastoral. Para isso, propõe o método ver-julgar-agir como itinerário 

metodológico dos capítulos dois a quatro. A perspectiva do VER trata da união conjugal em 

mudança de época. A partir das análises sociológicas de Zygmunt Bauman, analisa a liquidez 

das relações em mudança de época e a realidade dos casais divorciados e das recomposições 

familiares segundo os dados estatísticos, e, sobretudo a importância do aconselhamento pré e 

pós nupcial como prevenção e cura das feridas conjugais. Nessa linha, faz a distinção entre 

aconselhamento e orientação espiritual e entre aconselhamento e direção espiritual. A 

perspectiva do JULGAR analisa o discernimento pastoral conjugal nas dimensões teológico-

normativo-pastoral, e, nessa perspectiva, faz análise das relações entre conjugalidade e 

aconselhamento segundo a tradição de Jesus, entre conjugalidade e aconselhamento segundo a 

tradição Batista Renovada e entre conjugalidade e o aconselhamento segundo a tradição 

Católica, considerando o papel da consciência em sua relação com a Tradição. Por fim, 

apresenta a sistemática do AGIR pastoral no que diz respeito ao papel do conselheiro nas 

crises conjugais e o conselheiro frente aos novos modelos de famílias, sua preparação e 

atualização teológico-pastoral. Finalmente introduz a proposta da dissertação que é o 

programa de aconselhamento pastoral aos casais pré e pós nupcial na comunidade Batista.  

 

 

Palavras-chave: conjugalidade, relação, divórcio, aconselhamento pastoral.  

 

 



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

 

SANCHES, Samuel. Counseling pre and post nuptial advice in Renovated Baptist 

Communities - theological-pastoral contributions to couples in changing seasons with a view 

to preventing divorce. 

 

 

The dissertation deals with counseling couples and pre or post nuptial situations, with a view 

to avoiding divorce in Renewed Baptist communities. In this sense, it analyzes divorce and 

pastoral demands for pre- and post-nuptial counseling and the issue of increased divorce 

among couples in the ecclesial community. Conducts a field research regarding the incidence 

of divorce in Batista communities, one in Ribeirão Pires, another in São Bernardo and another 

in São Paulo. It addresses pre- and post-nuptial counseling as a pastoral practice in renewed 

Baptist communities, as well as the necessary pastoral qualification for pre- and post-nuptial 

counseling, with the contribution of the search for theological-pastoral reflection. For that, it 

proposes the see-judge-act method as the methodological itinerary of chapters two to four. 

The perspective of TO SEE deals with the changing conjugal union. Based on the sociological 

analyzes of Zygmunt Bauman, it analyzes the liquidity of relationships in changing seasons 

and the reality of divorced couples and family recompositions according to statistical data, 

and, above all, the importance of pre and post nuptial counseling as prevention and healing of 

wounds conjugal. In this line, it distinguishes between counseling and spiritual guidance and 

between counseling and spiritual direction. The TO JUDGE perspective analyzes marital 

pastoral discernment in the theological-normative-pastoral dimensions, and, in this 

perspective, analyzes the relationship between conjugality and counseling according to the 

tradition of Jesus, between conjugality and counseling according to the Renewed Baptist 

tradition and between conjugality and the counseling according to Catholic tradition, 

considering the role of conscience in its relationship with Tradition. Finally, it presents the 

systematic of pastoral TO ACT with regard to the role of the counselor in marital crises and 

the counselor in the face of new models of families, their preparation and theological-pastoral 

updating. Finally, it introduces the dissertation proposal, which is the pastoral counseling 

program for pre- and post-nuptial couples in the Baptist community. 

 

Keywords: conjugality, relationship, divorce, pastoral counseling. 

 



 
 

 
 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 

CAPÍTULO I 

A QUALIFICAÇÃO PASTORAL PARA O PROCESSO DE  

ACONSELHAMENTO A FIM DE EVITAR O DIVÓRCIO-------------------------------- 17 

Introdução------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

1. O divórcio e as demandas pastorais pelo aconselhamento pré e pós-nupcial---------------- 19 

1.1 A questão do aumento de divórcio entre casais da comunidade eclesial----------- 19 

1.2. Pesquisa de Campo------------------------------------------------------------------------ 23 

1.3. O aconselhamento pré e pós-nupcial como prática pastoral nas comunidades 

 Batistas Renovadas ---------------------------------------------------------------------------  27 

2.   Qualificação para o aconselhamento pré e pós-nupcial---------------------------------------- 29 

2.1 Busca pela contribuição da reflexão teológico-pastoral------------------------------  30 

2.2 Metodologia de abordagem da questão à luz do método Ver – Julgar – Agir----   35 

Considerações Finais------------------------------------------------------------------------------------ 36 

 

CAPÍTULO II 

UNIÃO CONJUGAL EM MUDANÇA DE ÉPOCA (VER)---------------------------------- 39 

Introdução------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 

1. Época de Mudanças ou Mudança de Época? ---------------------------------------------------- 39 

2. Liquidez das relações em Mudança de Época, segundo Zygmunt Bauman------------------ 43 

3. A realidade dos casais divorciados e das recomposições familiares segundo os  

dados estatísticos---------------------------------------------------------------------------------------- 45 

4. A importância do Aconselhamento Pré e Pós-nupcial como prevenção e cura das  

feridas conjugais----------------------------------------------------------------------------------------- 46 

4.1 Distinções entre Aconselhamento e Orientação Espiritual--------------------------- 47 

4.2 Distinções entre Aconselhamento e Direção Espiritual------------------------------- 49 

Considerações Finais------------------------------------------------------------------------------------ 52 

 

CAPÍTULO III 

O DISCERNIMENTO PASTORAL CONJUGAL NAS DIMENSÕES  

TEOLÓGICO-NORMATIVO-PASTORAL (JULGAR)-------------------------------------- 53  

Introdução  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

1. Relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a tradição de Jesus  

    (Dimensão teológica – normativa – pastoral) ---------------------------------------------------- 53  

2. Relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a tradição Batista Renovada  

    (Dimensão teológica – normativa – pastoral)----------------------------------------------------- 57 

3. Relação entre conjugalidade e Aconselhamento segundo a tradição Católica  

    (Dimensão teológica – normativa – pastoral)----------------------------------------------------- 59 

4. O papel da consciência em sua relação com a Tradição ---------------------------------------- 60 

Considerações Finais ----------------------------------------------------------------------------------- 64 

 

CAPÍTULO IV  

SISTEMÁTICO (AGIR) ----------------------------------------------------------------------------- 67 



 
 

 
 
 

Introdução------------------------------------------------------------------------------------------------ 67 

1. O papel do conselheiro nas crises conjugais ----------------------------------------------------- 69 

1.1. Técnicas e formas de aconselhamento-------------------------------------------------- 72 

1.1.1 O Método VJA aplicado ao aconselhamento pré e pós-nupcial ---------  83 

1.2. O aconselhamento e a recusa à condução da consciência: prevenção às  

tecnologias de controle do poder pastoral--------------------------------------------------- 91 

1.3. O limiar entre aconselhamento e terapia conjugal------------------------------------ 94 

1.3.1. O momento da intervenção do especialista na relação conjugal--------- 96 

2. O conselheiro frente aos novos modelos de família e sua preparação e  

atualização teológico-pastoral------------------------------------------------------------------------- 98 

Considerações Finais---------------------------------------------------------------------------------- 101 

 

CONCLUSÃO GERAL----------------------------------------------------------------------------- 102 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS----------------------------------------------------------- 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Abreviaturas e Siglas 

  

 

 

Documentos do Papa e da Santa Sé 

 

AL                 Exortação Apostólica Pós Sinodal Amoris Laetitia  

RT                  Ratio Fundamentalis Institutionis et studiorum 

 

 

Convenção Protestante CGADB 

 

CGADB         Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil 

 

 

Outras abreviaturas e siglas 

 

 

Cf.   Confira 

Doc.               Documento 

Ibid.  Ibidem (= na mesma obra) 

Org/ Orgs       Organizador / Organizadores 

p.                    Página 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

O interesse pelo presente estudo surgiu da notícia compartilhada na reunião de 

obreiros da Igreja Batista Renovada
1
, localizada no Jardim Petroni

2
 - um dos 398 bairros de 

São Bernardo do Campo - SP. Numa das reuniões semanais, em novembro de 2015, antes da 

leitura de pauta, um dos irmãos pede a palavra e diz que dois casais de irmãos, pertencentes a 

essa mesma comunidade Batista, ainda que, ultrapassando os quinze anos de união conjugal, 

decidiram-se pelo divórcio. A separação fora a solução mais viável frente aos problemas 

pessoais e relacionais que os casais enfrentavam, segundo informava esse irmão. 

Diante de surpresa geral e considerando a forma com que ambos os casais lidaram 

com o conflito em seus casamentos, culminando no divórcio, foi que se pensou em algo que 

contribuísse, por meio de aconselhamentos, para uma diminuição crescente ou mesmo a 

ausência de separações conjugais junto aos demais casais da Igreja que, porventura, 

estivessem vivenciando semelhante situação.  

O ponto de partida concentrou-se na análise fenomenológica do divórcio, por meio de 

um olhar pastoral, e a partir da qual se refletisse mais detidamente o horizonte complexo dos 

conflitos conjugais em um estado de mudanças, sobretudo, no que diz respeito a valores 

éticos, morais, culturais entre outros, a serem esmiuçados durante a dissertação. Na ampliação 

do ponto de observação, os dados estatísticos, que serão apresentados no desenvolvimento da 

dissertação, apontaram para uma contínua ascensão do divórcio, cujos indicadores serão 

apresentados em tópico específico nesta dissertação. Para além das portas da Igreja Batista, a 

primeira impressão era de que a sociedade já não valorizava, tanto quanto antes, a 

manutenção do casamento. Aliás, notava-se certa banalização. De volta ao tema do divórcio 

na igreja Batista, havia ainda a preocupação de que outros casais da mesma comunidade 

pudessem seguir o mesmo exemplo da dupla de casais divorciados.  

Em função dessa situação, e convicto da necessidade de melhor preparo pastoral, 

pensei em dar início ao processo de qualificação pessoal e pastoral para lidar com tais 

situações, resvalando no aconselhamento de casais em situação pré ou pós nupcial. Além do 

que, a qualificação pastoral no tocante ao aconselhamento ajudaria não só nas demandas da 

                                                      
 
1
 O total de membros da Igreja Batista apurado na convenção de líderes e pastores, em nov-2019, contava com 

um corpo de 1720 membros. A igreja do Jd. Petroni contava com um rol de 120 membros. 
2
 O município de São Bernardo do Campo possui o 16.º maior produto interno bruto (PIB) entre as cidades 

brasileiras, com 42,7 bilhões de reais, ou 0,71% do PIB brasileiro. Uma população de 833.240 habitantes. Fonte: 

https://www.saobernardo.sp.gov.br/documents/, acesso em 17/05/2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_por_PIB
https://www.saobernardo.sp.gov.br/documents/10181/888250/TAB_SBC_EM_NUMEROS_SOPE13_2019_FEV.pdf/8384d440-e198-2c4f-b8da-eec46ff98e88
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vida conjugal e familiar da igreja, como também em outras áreas ministeriais de proveito 

comum. Collins (2004, p.19) e Friesen (2012, p.85), dentre outros, são unânimes em afirmar 

que é preciso qualificação na área do aconselhamento, além da ação e dependência do 

Espirito Santo. “O conselheiro é antes de tudo um pastor, que exerce a „Poimênica‟
3
, sendo 

este um ministério amplo e inclusivo de cura e crescimentos mútuos, dentro de uma 

congregação e de sua comunidade, durante todo o ciclo de vida”.
4
 

Diante das pretensões expostas e convicções pessoais, procurei me qualificar 

ministerialmente para o aconselhamento de casais. Além da atual formação (bacharel em 

Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo - UMESP), vi a necessidade de uma 

maior abordagem do problema, inclinando-me a um diálogo teológico interdisciplinar. Nesta 

seara, em 2016, frequentei o curso de Lato Sensu em Teologia intitulado Aconselhamento 

Pastoral (UMESP) e, em 2018, ingressei no Mestrado em Teologia (PUC-SP), objetivamente 

na linha de Pesquisa: Reflexão Teológica sobre a Prática Cristã - Teológico Pastoral, com 

vistas a aprofundar a temática do Pastor Aconselhador frente às demandas contemporâneas da 

conjugalidade, como forma de evitar, nas comunidades cristãs, os conflitos entre os casais 

culminando no divórcio, cuja inspiração está inscrita no Evangelho de Jesus segundo o 

evangelista Mateus: “Vinde a mim todos os que estais cansados sob o peso do vosso fardo e 

eu vos darei descanso” (Cf. Mt.11,28).
5
  

A Faculdade de Teologia da PUC-SP, enquanto instituição católica, se apresentou 

como um APORTE enriquecedor nessa empreitada. Com longa tradição no acompanhamento 

e na reflexão sobre o vínculo indissolúvel da união conjugal, próprio à doutrina católica do 

matrimônio, a Faculdade de Teologia, no interior de uma conceituada Universidade, pareceu-

me adequada para servir de contraponto à tradição protestante que torna possível o divórcio. 

Além do mais, ela contava também com a vantagem de estar implicada necessariamente num 

diálogo com outras áreas do saber, sendo obrigada a olhar para o fenômeno do divórcio de 

uma forma mais ampla e sob diferentes perspectivas. Tudo isso me pareceu propício a um 

enriquecimento necessário para uma leitura mais aprofundada sobre os fatos e aportes 

teológicos mais consistentes para a empreitada. 

                                                      
 
3
 Referente aos verbetes Poimenik e Seelsorge, p.11. Poimen é uma tradução aproximada da expressão da língua 

inglesa pastoral care, e tem sido utilizada na bibliografia teológica brasileira contemporânea. CLINEBELL, H.J. 

Aconselhamento Pastoral - Modelo centrado em libertação e crescimento, 2007, p.11. 
4
 Ibidem, p.25. 

5
 BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2, Ed. São Paulo, Paulus, 2002. 
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A tradição católica, entre outras coisas, conduziu esta pesquisa ao conhecimento do 

método VER-JULGAR-AGIR (V-J-A), cuja aplicação não se restringe somente à prática 

pastoral católica, presente numa multiplicidade de documentos oficiais da Sé Romana e das 

Conferências Episcopais latino-americanas, mas adotada por outras tradições religiosas 

(igrejas protestantes históricas alinhadas à Teologia da Libertação). A pesquisa, portanto, 

segue o itinerário desse método, amparando-se também nas contribuições de outras áreas do 

saber (sociologia e filosofia).
6
 Tal método se apresentou não somente viável para o 

desenvolvimento do trabalho acadêmico, como também um importante instrumento no 

desenvolvimento do próprio aconselhamento pré e pós nupcial, propondo aos casais em crise 

de conjugalidade um itinerário de revisão de vida, olhando objetivamente os problemas 

(VER), contemplando-os com o olhar de Jesus (JULGAR) e apontando saídas para os 

impasses estabelecidos (AGIR). Castelhano discorrendo sobre o método a partir de Cardijn 

diz que: “Ver-Julgar-Agir constitui um método teológico-pastoral de revisão da vida (...). O 

método de Joseph Léon Cardijn pode ser caracterizado, segundo Raúl Biord Castillo, como 

um método teológico-pastoral, e se assenta na “revisão de vida””.
7
 

Estabelecido vínculo com a metodologia da pesquisa, a proposição seguiu, então, para 

a forma pastoral “intervencionista”, isto é, relativa à necessidade do aconselhamento pré e pós 

nupcial como meio de se evitar o divórcio e assim elencar as seguintes hipóteses: O resultado 

estatístico amostral da incidência do divórcio na comunidade Batista Renovada localizada no 

Jardim Petroni, na região de São Bernardo do Campo – São Paulo, manifestação de um 

fenômeno crescente e abrangente de um novo estado de época. Como veremos, essa mudança 

de época nos levou a postular uma primeira hipótese: o impacto sobre os casais e a 

transformação da estrutura familiar tem sido mais contundente, levando a uma fragilidade dos 

laços conjugais e a uma recorrência maior ao divórcio mediante as dificuldades apresentadas 

aos casais. A segunda hipótese é a seguinte: o processo de Aconselhamento a que se 

pressupõe requerer capacidade analítica da vida conjugal, um olhar intra e interpessoal, para 

aspectos que afetam a vida do casal, ou seja, o meio social, a crise financeira, o desequilíbrio 

psicológico e a fraqueza espiritual. Por fim, a qualificação pastoral é imprescindível para a 

                                                      
 
6
 A sociologia diz respeito a um olhar contextual de crises relacionais da vida conjugal e a filosofia a um olhar 

crítico sobre a realidade contemporânea dos novos modelos de famílias. 
7
 BORAN, Jorge. O senso crítico e o método ver, julgar e agir. 1981, p.20. 
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prática pastoral (como estrutura hierofânica eclesiológica)
8
, pela via do aconselhamento do 

ministério pastoral, que medeia o reino de Deus em ação preventiva, como mensagem 

libertadora de Jesus levada para a cura aos casais. 

Nesse sentido, a família da igreja, com representatividade direta do reino de Deus, é o 

grupo que constitui o foco primordial de atenção do ministério pastoral, a começar pelos 

estágios preparatórios à vida conjugal, sua constituição e manutenção, por meio de um 

aconselhamento pré e pós nupcial. 

Dessa forma, o desenvolvimento desta dissertação se estrutura em quatros capítulos: o 

primeiro contempla a realidade do divórcio a partir da comunidade Batista e os impactos 

sociais que possivelmente contribuíram para sua ocorrência, além da necessária qualificação 

pastoral para o processo de aconselhamento, a fim de que, em seu empreendimento 

qualitativo, o Pastor alcance êxito em sua ação preventiva ao divórcio. Para esse fim, o 

aconselhamento inclui capacidade analítica em discernir as dimensões do seu processo de 

aconselhamento que, neste projeto, se instrumentaliza pelo uso do método VER-JULGAR-

AGIR.  

No segundo capítulo, o VER se estrutura a partir de dois principais eixos, visando as 

dimensões sociais intra e interpessoal, que estão influindo decisoriamente à vida conjugal. Na 

análise desse aspecto particular, nossa perspectiva apresentará a visão cristã do teólogo 

católico Agenor Brighenti, a partir de seu livro A Igreja Perplexa A novas perguntas, novas 

respostas, a uma época de Mudanças ou Mudança de Época, em que há traços característicos 

de profundas transformações sociais; as reflexões teológicas do padre João Batista Libanio, 

no livro Igreja contemporânea – Encontro com a modernidade, e as abordagens teológico-

pastorais do pastor Metodista Howard J. Clinebell, com base em seu livro Aconselhamento 

Pastoral: Modelo centrado em libertação e crescimento, em que compartilha as principais 

crises conjugais de reuniões de aconselhamento a casais. Também consideramos a visão 

significativa, apesar de não cristã, do sociólogo Zygmunt Bauman, em que preze sua posição 

sócio-analítica do entorno à vida conjugal, em estado de relacionamento frágil, descartável. 

No terceiro capítulo, sob a ótica do JULGAR (discernir), segunda etapa do método, 

analisar-se-á os critérios éticos e morais da dimensão teológico-normativo-pastoral, a fim de 

que o pastor aconselhador busque discernir o mundo intra e interpessoal, a partir dos critérios 

                                                      
 
8
 Missão de transparecer o divino através do humano, sem nunca pretender tomar o lugar dele. Cf. BRIGHENTI, 

Agenor. A Pastoral dá o que pensar: A inteligência da prática transformadora da fé. 2017, p.19.   
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de Jesus e das tradições católica e batista reformada. Os eixos de apoio serão: o Teólogo 

Marciano Vidal, nos livros: Ética Teológica: Conceitos Fundamentais e o de Moral do 

Matrimonio; o pastor Metodista, doutor em Filosofia e seu livro Cuidado Pastoral em Tempos 

de Insegurança – Uma hermenêutica teológico-pastoral. 

No quarto capítulo e último capítulo, na etapa do AGIR, o diálogo será estabelecido 

com o teólogo Marciano Vidal, na análise de questões morais no entorno ao matrimônio-

casamento e aos Pastores Aconselhadores: Howard J. Clinebell, através do livro 

Aconselhamento Pastoral: Modelo centrado em libertação e crescimento e, Sathler-Rosa, 

através do seu livro O Cuidado Pastoral em tempos de insegurança, em que trata das matrizes 

formadoras do presente ethos cultural. Nessa etapa será contemplada a proposta do programa 

de aconselhamento pré e pós-nupcial em comunidades Batistas renovadas com aportes 

teológico-pastorais visando a prevenção ao divórcio. Nossos referenciais serão: a) 

Patterson/Eisenberg em O Processo de Aconselhamento; b) Ronaldo Sathler-Rosa em O 

Cuidado Pastoral em Tempos de Insegurança; c) Albert Friesen em o Cuidando do Ser; d) 

Daniel S. Schipani em o Caminho da Sabedoria no Aconselhamento Pastoral; e) Agenor 

Brighenti em A Pastoral dá o que Pensar: A inteligência da prática transformadora da fé; f) 

Howard J. Clinebell, no Aconselhamento Pastoral: Modelo centrado em libertação e 

crescimento. 

Estabelecidas as bases referenciais, nossa atenção passará então às temáticas dos 

capítulos.  

No primeiro capítulo, levantar-se-á a incidência do divórcio e as correlações de causas 

como demanda pastoral ao aconselhamento pré e pós-nupcial. Essa análise pretenderá, 

especificamente e, primeiramente, ater-se às comunidades cristãs do bairro Jardim Petroni em 

São Bernardo do Campo (a ser realizado entre três a quatro entrevistas) para ver essa 

realidade sob outros enfoques. Descrever-se-á também a trajetória que o autor desta pesquisa 

percorreu, em busca de qualificação pessoal pastoral pretendendo dar qualidade ao processo 

analítico. Soma-se a essa trajetória, a reflexão do saber teológico-pastoral que a tradição 

Católica conserva ao longo de sua história magisterial no que diz respeito à indissolubilidade 

matrimonial. Além dessa contribuição católica, o diálogo se estenderá aos saberes que a 

sociologia oferece no que diz respeito aos fenômenos inter-relacionais conjugais e a um olhar 

crítico-filosófico sobre as questões da vida humana. Ainda sobre a contribuição católica, que 

é de suma importância a este projeto e dissertação, o método VER-JULGAR-AGIR será 

utilizado como parte estrutural dos capítulos dois, três e quatro.  
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Com a metodologia definida, o capítulo dois, em posse das bases do método, analisará 

a situação atual em que pese o aumento de divórcios. Soba a perspectiva do VER, abordará os 

aspectos da sociedade contemporânea à luz de Agenor Brighenti (época de mudanças ou 

mudança de época?) e Zygmunt Bauman (em relação à liquidez dos relacionamentos); a 

realidade dos casais divorciados e das recomposições familiares segundo os dados 

estatísticos; a importância do aconselhamento pré e pós-nupcial como prevenção e cura das 

feridas conjugais; as distinções entre aconselhamento e orientação espiritual e as distinções 

entre aconselhamento e direção espiritual.  

O terceiro capítulo, sob a perspectiva do JULGAR e intitulado O discernimento 

pastoral conjugal nas dimensões teológico-normativo-pastoral, analisará, num primeiro 

momento, as dimensões teológico-normativo-pastorais da relação entre conjugalidade e 

aconselhamento, segundo a tradição de Jesus; num segundo momento, abordará as dimensões: 

teológico-normativo-pastoral da relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a 

tradição Batista Renovada e, num terceiro momento a dimensão: teológico-normativo-pastoral 

da relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a tradição católica; e, por fim, o 

papel da consciência em sua relação com a tradição.  

O quarto e último capítulo, na perspectiva do AGIR, atenta para a prática do 

aconselhamento pastoral a ser trabalhado de modo sistemático, contemplando as respectivas 

fases da relação conjugal: pré e pós-nupcial. O papel do conselheiro diante das crises 

conjugais, as técnicas e forma de aconselhamento, o aconselhamento e a recusa à condução da 

consciência: prevenção às tecnologias de controle do poder pastoral, o limiar entre 

aconselhamento e terapia conjugal, o conselheiro frente aos novos modelos de família e sua 

preparação e atualização teológico-pastoral; bem como a aplicação do próprio método V-J-A 

no desenvolvimento do aconselhamento pré e pós-nupcial. 
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CAPÍTULO 1 

 

A QUALIFICAÇÃO PASTORAL PARA O PROCESSO DE ACONSELHAMENTO A 

FIM DE EVITAR O DIVÓRCIO 

 

 

Introdução 

 

  O aconselhamento, nesta pesquisa, é visto como aporte da ação pastoral a casais 

vivendo ou que possam viver crises conjugais com vistas a evitar o divórcio. Para tal, o 

pressuposto, com base em nossos referenciais teóricos, é que o pastor tenha um mínimo de 

conhecimento sobre os principais conceitos do entorno da prática do aconselhamento como 

repertório de sua qualificação. A partir disso, o desenvolvimento desta introdução, como pré-

análise, trabalhará o propósito de elucidação conceitual para o entendimento dos significados 

de crise, aconselhamento e o que é a qualificação pastoral.
9
  

Sendo assim, comecemos pelo que versou Clinebell.  

 

Uma crise ocorre dentro das pessoas quando suas usuais atividades destinadas a 

solucionar problemas são ineficazes, permitindo que o estresse de necessidades não 

satisfeitas aumente sem parar. O estresse provém da não satisfação de algumas 

necessidades físicas ou psicológicas fundamentais. Caplan delineia quatro fases 

características no desenvolvimento de uma crise pessoal:  

1) O problema (estímulo) causa tensão no organismo, que mobiliza as habituais 

reações da pessoa para solucionar problemas. 

2) A insuficiência dessas reações e a persistência da necessidade não satisfeita 

produzem distúrbios interiores, incluindo sentimentos de ansiedade, confusão, 

culpa, ineficácia e um certo grau de desorganização do funcionamento. 

3) Quando a tensão do problema aparentemente insolúvel transpõe certo limiar, ela 

se torna um poderoso estímulo para a mobilização de recursos adicionais para 

enfrentar a crise: O indivíduo apela para suas reservas de força e de mecanismos 

de emergência para a solução de problemas. Ele usa métodos novos para atacar 

o problema. [...] Gradualmente, ele poderá definir o problema de uma nova 

maneira, de modo que esse passe para dentro do âmbito da experiência anterior. 

Aspectos do problema até então negligenciados poderão agora ser trazidos à 

consciência, sendo, consequentemente, associados com capacidades e técnicas 

acessórias de solução de problemas que, até então, haviam sido negligenciados 

como irrelevantes [...] Poderá haver uma resignação ativa e o abandono de 

certos aspectos de objetivos que passam a ser considerados inatingíveis. Ele 

poderá explorar, por ensaio e erro, na ação ou no pensamento abstrato, que 

caminhos estão abertos e quais estão fechados. CAPLAN, 1964, p.40-41. 

Assim, o problema pode ser resolvido ou evitado por meio da resignação. O 

aconselhamento em casos de crise tem por objetivo ajudar as pessoas nesse 

                                                      
 
9
 Sobre o método Ver-Julgar-Agir, como método que estrutura esta dissertação, será abordada em maior detalhe 

no subitem 2.2, deste capítulo. 
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terceiro estágio encorajando-as a mobilizar seus recursos latentes de 

enfrentamento. 

4)  Se o problema não é resolvido, a pressão interior de necessidades não 

satisfeitas avoluma-se até atingir outro limiar: o ponto de ruptura, onde ocorre 

uma séria desorganização da personalidade (doença psicológica, 

psicossomática, interpessoal ou espiritual).
10

 

 

Parafraseando Clinebell, a crise é inerente à vida. Ela pode ser superada (ou não) a 

depender do grau de satisfação (ou não) que cada pessoa experimenta. As diferentes reações 

dão fortes indicações de haver (ou não) maturidade no indivíduo. Para o aconselhador, as 

crises constituem material de importância servindo como elemento de análise de causas em 

que um contexto de vida conjugal tem optado pelo divórcio.  

Em relação ao aconselhamento, é possível encontrar diferentes formas e concepções 

em sua prática, desde modos autoritativos a modos não autoritativos, psicológicos ou não
11

, 

dentre as suas muitas definições, o aconselhamento é compreendido como o andar ao lado de 

outra pessoa que perdeu o seu caminho com o objetivo de ajuda-la a reencontrá-lo.
12

 Clinebell 

diz que o aconselhamento pastoral é uma forma reparadora da poimênica
13

, que procura 

proporcionar cura às pessoas que sofrem de disfunção e quebrantamento induzidos por uma 

crise.
14

 

De forma prévia, porque o assunto será tratado em seção específica, cabe destacar o 

que disse Friesen, como pastor-psicólogo, em sua definição, sobre o que é e o que não é o 

Aconselhamento Pastoral: “Não é psicoterapia, nem psicanálise, nem tampouco a tentativa de 

resolver problemas apenas através de conselhos”. (...) “é um relacionamento interpessoal em 

que o conselheiro assiste ao indivíduo em sua totalidade no processo de ajustar-se melhor 

consigo mesmo e com seu ambiente”.
15

 

Para além do significado do aconselhamento, importa também conhecer o perfil do 

Pastor aconselhador. Neste particular, especialistas da área dizem que a qualificação pastoral 

pelo aconselhamento é mais assertiva e aprimora o ministério pastoral. A experiência do 

pastor constitui outro fator importante para a ajuda de casais no sentido de conduzi-los a 

                                                      
 
10

 Ibidem, p. 181. 
11

 HURDING, Roger F. A árvore da cura: fundamentos psicológicos e bíblicos para aconselhamento cristão e 

cuidado pastoral, São Paulo, Vida Nova, 1995, p. 323. 
12

 PIERRE, Jeremy & REJU, Deepak, O Pastor e o Aconselhamento – Um guia básico para pastoreio de 

membros em necessidade, 2015, p. 30. 
13

 Poimênica é o ministério amplo e inclusivo de cura e crescimento mútuos dentro de uma congregação e de sua 

comunidade, durante todo o ciclo da vida. CLINEBELL, 2016, p.25. 
14

 Ibidem, p.45. 
15

 FRIESEN, 2012, p.19. 
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melhor exporem suas crises conjugais. Isto significa que complicações conjugais implicam 

maior atenção pastoral exigindo um maior poder analítico no entorno da vida conjugal, 

sobretudo a casais vivendo a iminência do divórcio.    

Expostos de forma preliminar o significado do tripé aconselhamento, qualificação do 

pastor aconselhador (para maior aparato de atuação) frente a um contexto de divórcio de 

casais em união estável e de preparação a casais querendo o casamento em ambiente cristão 

Batista, é que se desdobrarão as próximas seções.  

  

1. O divórcio e as demandas pastorais pelo aconselhamento pré e pós-nupcial 

 

O divórcio surge dentre as evoluções da história do direito humano
16

, está presente 

durante o ciclo vital e desenvolvimento da família desafiando a estrutura e dinâmica 

relacional entre filhos, parentes e amigos. O divórcio não tem poupado nem mesmo as igrejas.  

Frente a uma nova condição legal de facilitação à separação conjugal, este estudo leva 

em conta o interior da igreja, com alguns inconvenientes surgindo e suscitando 

questionamentos: É possível que a igreja (quais denominações forem) se isente do divórcio 

característico de um fenômeno social? Se o divórcio chegou ao interior da Igreja, que tipo de 

cuidado pastoral tem sido dado aos casais em crises conjugais e aos que estão em fase de 

preparação matrimonial (em aspecto de prevenção)? Nossa atenção em responder a essas 

questões objetiva analisar o divórcio comparativamente entre o cenário social, o católico, e ao 

da Igreja Batista (objeto deste trabalho de dissertação). 

 

1.1 A questão do aumento de divórcio entre casais da comunidade eclesial 

 

Como dito pelo teólogo católico Marciano Vidal
17

, “a consciência cristã tem se 

preocupado com o aumento do divórcio, tanto na vertente da reflexão teológica como na 

dimensão de práxis do viver cristão.” O matrimônio é um sacramento católico e o divórcio um 

dos seus principais desafios pastorais. Cabe aqui discorrer sobre a distinção entre o “divórcio 

do matrimônio civil” e o “divórcio do matrimônio cristão” (que se diga de passagem, 

                                                      
 
16

 O § 6º do art. 226 da Constituição Federal, então, passa a vigorar, a partir de 13 de julho de 2010 da seguinte 

forma: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio."  
17

 VIDAL, Marciano. Moral do Matrimônio. 1992, p. 107. 
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matrimônio sacramenta\l = matrimônio católico; e matrimonio não cristão = matrimonio 

civil): 

 

a) O matrimônio civil é a realidade humana, interpessoal e social, cujo conteúdo é 

a vinculação do casal. 

b) O matrimônio cristão é a mesma realidade humana do matrimônio, mas 

entendida e vivida a partir da opção da fé em Cristo e na Igreja.
18

 

 

O matrimônio, então, é um sacramento, como um laço devendo ser permanente e 

indissolúvel por doutrinação e preceitos normativos. O sacerdote e teólogo católico Urbano 

Zilles, em seu livro Os sacramentos da Igreja Católica, descreve o seguinte: 

 
A sacramentalidade do matrimônio não é um dado imediato da revelação, mas um 

dado da reflexão teológica sobre a revelação. O matrimônio é um sinal cheio de 

realidade, um acontecimento-sinal, uma imagem da aliança de Deus com seu povo 

(DS 1327). Na constituição sobre a Igreja, o concílio Vaticano II chama o 

matrimônio de igreja em miniatura.
19

 

 

  

Assim, com a sacramentalidade do matrimônio, a igreja vai então considerar o 

divórcio uma prática chamada “irregular”, mas, respeitando aqueles em estado de divórcio e 

em matrimônio reconstituídos-recasados. O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, descreve: “é 

preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações e 

é necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua 

condição”.
20

 O Papa Francisco ainda reforça o que fora citado na Relatio Finalis, (2015, 

n.84): 

 
Acolho as considerações de muitos Padres sinodais que quiseram afirmar que “os 

batizados que são divorciados e recasados devem ser integrados mais intensamente 

nas comunidades cristãs, de várias maneiras possíveis, evitando todas as ocasiões de 

escândalo. A lógica da integração constitui a chave do seu acompanhamento 

pastoral, para que não somente saibam pertencem ao Corpo de Cristo que é a Igreja, 

mas possam fazer uma experiência feliz e fecunda da mesma. São batizados, são 

irmãos e irmãs, e o Espírito Santo derrama sobre eles dons e carismas para o bem de 

todos. A sua participação pode manifestar-se em diferentes serviços eclesiais: por 

isso, é necessário discernir quais das diversas formas de exclusão atualmente 

praticadas nos âmbitos litúrgico, pastoral, educativo e institucional, podem ser 

superadas. Eles não apenas não devem sentir-se excomungados, mas podem viver e 

amadurecer como membros vivos da igreja, sentindo-a como uma mãe que os recebe 

sempre, que cuida deles com carinho e que os anima no caminho da vida e do 

                                                      
 
18

 Ibidem, p. 115-6. Que se diga de passagem, a permissão do divórcio pertence ao campo da licitude jurídica (e 

não da exigência moral) e que tal permissão se refere ao matrimônio meramente civil. 
19

 ZILLES, Urbano. Os sacramentos da Igreja Católica. 1995, p. 288. 
20

 AL, n.298. 
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Evangelho. Esta integração é necessária também em ordem ao cuidado e à educação 

cristã dos seus filhos que devem ser considerados os mais importantes”.
21

      

 

Nas palavras do Papa Francisco é possível notar um cuidado com os escândalos, 

também em preservar aqueles considerados em estado de “irregularidade” como pertencentes 

ao corpo de Cristo a fim de que possam viver uma experiência feliz e fecunda; além de 

aconselhar a participação desses em diferentes serviços eclesiais; em um envolvimento tal que 

não se sintam excomungados, ao contrário, se sintam membros vivos da igreja.   

Na igreja protestante
22

, sua Declaração de fé, estabelece inaceitabilidade do divórcio 

com permissões a algumas raras exceções, a de morte, a infidelidade conjugal e a deserção 

por parte do cônjuge descrente, como em citação a seguir: 

    

1. O casamento ou união matrimonial. Instituição criada por Deus, que tem por 

princípios reguladores e estruturantes a monogamia: “Portanto, deixará o varão o 

seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne” (Gn 2.24) 

e a heterossexualidade: “Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, 

no princípio, o Criador os fez macho e fêmea” (Mt 19.4). Pelo casamento, um 

homem e uma mulher, por livre consentimento, decidem unir-se mediante um pacto 

solene, do qual o Senhor Deus é a principal testemunha (Ml 2.14,15),e, na condição 

de cônjuges sob os aspectos legal, formal, moral e espiritual, prometem viver em 

fidelidade mútua, até que a morte os separe (Mt 19.6; 1 Cor 7.39). De tal modo 

sublime: “Venerado seja entre todos o matrimônio” (Hb 13.4), tem por referencial 

espiritual, moral e afetivo o relacionamento entre Cristo e a Igreja (Ef. 5.23-31). O 

casamento tem por propósitos: a instituição da família matrimonial (Gn 2.24); 

compensação mútua do casal (Pv 31.11; 1 Cor 7. 3-5); a procriação (Gn 1.28); o 

auxílio mútuo (Gn 2.18) e continência e satisfação sexual (1 Cor 7.2). Entendemos 

que o homem é unido sexualmente à sua esposa, como resultado do amor conjugal, 

não só para procriar, mas também para uma vivência afetuosa, agradável e 

prazerosa: “Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua 

mocidade” (Pv 5.18) dentro dos limites do uso natural do corpo e da pureza e da 

santidade (Rm 1.26,27; Hb 13.4). Reconhecemos o casamento civil e o religioso 

com efeitos civis desde que não afrontem os princípios bíblicos e, em especial, não 

seja realizado entre pessoas divorciadas, em desacordo com o preconizado pelo 

Senhor Jesus. A dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos: morte, 

(Rm 7.2) infidelidade conjugal (Mt 5.32; Mt 19.9) e deserção por parte do cônjuge 

descrente (1 Cor 7.15).
23

 

 

Na declaração CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil - base 

de representação protestante) restringe-se a dissolução do casamento a algumas situações 

específicas como: morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente. Na 

Igreja Batista Renovada, objeto deste trabalho, é vedado ao pastor divorciado-recasado, o 

                                                      
 
21

 AL, n.299. 
22

 CGADB. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Declaração de fé, 2016, ed. CPAD. Este 

trabalho se baseou nesta convenção por ser ela referencial da grande maioria das igrejas protestantes Renovadas. 
23

 CGADB. Declaração de fé, 2016, ed. CPAD, p. 113. 
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exercício ministerial para fins de direção de igrejas. Ou seja, o pastor exerce apenas funções 

auxiliares ministeriais.  

Veremos a seguir, a análise estatística de como tem sido encarado o divórcio no meio 

cristão. Para além das portas da igreja, a pesquisa foi realizada pelo Datafolha mostrou o que 

pensa a opinião popular e a de membros católicos a respeito do divórcio: 

 

O percentual favorável ao divórcio é de 71% entre a população, como um todo, e de 

74% entre os católicos. Os menos favoráveis são os evangélicos, mas, ainda assim, a 

maioria deles (59%, tanto entre pentecostais quanto entre os não pentecostais) apoia 

o divórcio. A posição favorável fica acima da média entre os espíritas (93%), os que 

seguem o candomblé (87%), os adeptos da umbanda (80%) e os que não têm 

religião (79%). 

Entre os brasileiros que se declaram divorciados ou desquitados a taxa dos que são a 

favor do divórcio é de 81%, dez pontos percentuais acima da média. Já entre os 

viúvos ela cai para 59%, 12 pontos abaixo da média. Entre os casados, 67% são a 

favor; já entre os solteiros, essa taxa é de 75%.
24

 

 

Os dados percentuais acima revelam discordância entre a população (cristã e não 

cristã) em que, a maioria, contudo, aceita o divórcio, tornando a situação ainda mais delicada 

e desafiadora ao pastor aconselhador no sentido de exigir dele maior habilidade para 

equilibrar as polaridades que há entre a liderança magisterial e o senso populacional (entre os 

católicos há um índice maior de aceitação ao divórcio, cerca de 3% em relação à população 

não católica) e o senso comum. 

Vejamos agora, o índice geral do IBGE, sobre o cenário do divórcio,  

 

os quais indicam que, no Brasil, os índices de separações conjugais continuam em 

ascendência há mais de quatro décadas. Os dados revelam um aumento tanto no 

número de divórcios oficiais em nosso país quanto no de casamentos. A título de 

ilustração, em 2011 foram registrados 351.153 divórcios, representando um 

crescimento de 45,6% no total de separações oficiais no País em relação ao ano de 

2010.
25

 

                                                      
 

24
 http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2007/04/1223871-catolicos-divergem-da-igreja-em-relacao-a-

divorcio-segundo-casamento-e-uso-de-camisinha. Pesquisa realizada pelo Datafolha, pouco antes da visita do 

papa Bento 16 ao país, revela opiniões, hábitos e crenças dos brasileiros em relação à religiosidade. Foram 

ouvidos 5700 brasileiros, a partir de 16 anos, em 236 municípios, nos dias 19 de 20 de março de 2007, e a 

margem de erro máxima, para o total da amostra, é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O 

estudo mostra a posição dos brasileiros em relação a alguns temas polêmicos, como divórcio, uso da camisinha, 

aborto e pena de morte. A análise dos resultados estratificados pela religião do entrevistado mostra que os 

católicos, de modo geral, têm posição parecida com a da população em geral. Essa semelhança é coerente com o 

fato de que a maioria dos brasileiros professa a fé católica. Acesso em: 22/07/2020. 

25
 WAGNER, Adriana; MOSSMANN, Clarisse; FALCKE, Denise. Viver a dois: Oportunidades e Desafios da 

conjugalidade, 2015, p.20. 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2007/04/1223871-catolicos-divergem-da-igreja-em-relacao-a-divorcio-segundo-casamento-e-uso-de-camisinha
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2007/04/1223871-catolicos-divergem-da-igreja-em-relacao-a-divorcio-segundo-casamento-e-uso-de-camisinha


23 
 

 
 
 

Entre os temas de conflitos entre os casais, avaliamos a partir da escala de conflito 

conjugal (Buehler & Gerard, 2002) com que frequência os casais discutiam pelos seguintes 

temas recorrentes: tarefas domésticas, dinheiro, tempo para ficarem juntos, sexo e filhos.
26

  

 

Frequência das discussões Tarefas 

domésticas 

(%) 

Dinheiro 

(%) 

Sexo 

(%) 

Tempo para 

ficar juntos 

(%) 

Filhos 

(%) 

Quase nunca 43,4 49,8 44,5 35,9 44,7 

Uma vez ao mês ou menos 23,9 29,0 18,7 15,7 20,6 

Diversas vezes ao mês 14,6 11,9 13,7 9,0 13,6 

Quase uma vez por semana 8,1 4,1 10,5 4,5 5,9 

Diversas vezes por semana 5,0 2,9 9,4 7,9 6,6 

Quase todos os dias 5,1 2,4 3,3 26,9 8,6 

Tabela 01: Frequência das discussões sobre os temas de conflitos conjugais 

 

A tabela acima indica que o motivo de maior conflito foi o tempo que os casais 

dispõem para ficar juntos. As demais temáticas de maior frequência de discussão seguiram 

nesta ordem: filhos, sexo, tarefas domésticas e, por fim, dinheiro.
27

   

No cenário da Igreja Batista, como objeto desta dissertação, resta uma análise mais 

específica. Para tal, foram realizadas entrevistas com cada pastor das respectivas comunidades 

Batistas localizadas em Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e São Paulo, durante o 

período de Agosto/2018 a Junho/2020, procedimentado de acordo com o protocolo abaixo. 

 

1.2. Realizar três ou quatro entrevistas para ver essa realidade sob outros enfoques 

 

PROTOCOLO E PROCEDIMENTO DA PESQUISA: Levantamento estatístico de 

divórcios ocorridos entre Ago/2018 e Jun/2020 

 

                                                      
 
26

 Ibidem, p. 41. 
27

 Neste momento, não faremos um exame analítico das discussões, pois esta dissertação considera de maior 

valor a situação real quando em análise da reunião pastor e aconselhando, entendendo ser subjetiva e especifica a 

cada pessoa. 
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Introdução: Antes de qualquer comparação geral social sobre a incidência de divórcios, 

nosso objetivo através deste protocolo foi conhecer o cenário de divórcios nas Igrejas 

Batistas, localizadas em Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e Paulo, através de 

entrevistas com os pastores das respectivas igrejas.  

Resumo: Este protocolo tem por escopo identificar o cenário de divórcios nas Igrejas 

Batistas, localizadas em SBC, Ribeirão Pires e São Paulo durante o período de Ago/2018 a 

Jun/2020.  

Objetivo Geral: Apurar o número de ocorrências de casos de divórcio em três comunidades 

Batistas. 

Objetivo Específico: A pesquisa se realizará através de cada Pastor local, sendo um na região 

de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e outra em São Paulo.  

Problema: O possível problema seria a recusa por parte dos pastores das igrejas em 

responder a entrevista. No entanto, em contato prévio com cada um deles, não houve qualquer 

manifestação de objeção. 

Hipótese: A possibilidade de que não haja casos de divórcios. 

Metodologia: Será fornecido um formulário com questões dirigidas para preenchimento e 

informações necessárias ao objetivo.  

Tipo de Estudo: Método Qualitativo 

Descrição do Local da Pesquisa: Comunidades Batistas em Ribeirão Pires, em São Bernardo 

do Campo e outra em São Paulo. 

População: O objetivo é coletar todas as ocorrências de divórcios compreendidos no período 

pretendido ao estudo. 

Amostra: integral 

Instrumento de Coleta de Dados: Contagem de casos 

Descrição da Coleta de Dados: No período de Ago/2018 a Jun/2020 quais os casos de casais 

divorciados nas comunidades Batistas, respectivamente em São Bernardo do Campo, em 

Ribeirão Pires e em São Paulo.  

Descrição da Análise de Dados: Identificar as ocorrências e as características percebidas em 

cada caso. 

Critério para inclusão do sujeito na Pesquisa: Se houve a separação formal com efeito de 

divórcio.  

Critério para exclusão do sujeito na Pesquisa: Se não houve o divórcio, não será 

considerado. 
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Análise de Riscos aos Sujeitos da Pesquisa (Amostra): A análise será realizada pelo 

próprio pastor da comunidade, compreendendo alguém com informações válidas que 

pastoreou o período desejado.  

Análise de Benefícios aos sujeitos da Pesquisa (Amostra): Com o resultado coletado da 

pesquisa, é possível que o programa da dissertação contemple ações futuras. 

Retorno de Benefícios para a População (PÚBLICO EM GERAL): Com o programa de 

implementação de aconselhamento a casais pré e pós nupcial futuramente estendido às 

comunidades do estudo, será  possível maior estabilidade e qualificação à membresia.   

Critérios para Encerrar ou Suspender a Pesquisa: Caso as informações não sejam válidas 

e reais com base no histórico das comunidades. 

Resultados Esperados: A pesquisa objetiva apontar casos de divórcios nas igrejas Batistas 

(Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e em São Paulo) alvo do objeto de estudo e 

comparar sua incidência com a média de divórcios que o senso apontou.  

Compromisso de Tornar Público os Resultados: O trabalho atende à dissertação de 

mestrado. 

Duração total da Pesquisa: 15 dias. 

Orçamento: Os custos serão absorvidos pela própria comunidade, tendo em vista que não 

depende de recursos financeiros complexos. É possível até dizer ausência de custo.   

 

 

Divórcios na Igreja Batista 

Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e São Paulo 

 

IGREJA 1 - Denominação/CNPJ: Igreja Batista Vida Plena - 07.683.542/000155 

Local: Santa Luzia - Ribeirão Pires - SP; Pastor Responsável: Gérson Moreira de Souza 

Período Casais 

(QT) 

Divórcios 

(QT) 

Motivo Divórcio  

(%) 

Ago/2018 - Dez/2018  22 01 Ciúmes e traições 4,5 

Jan/2019 - Jun/2019 24 02 Brigas e acusações de traição 5,0 

Jul/2019 - Dez/2019 20 01 Traição 5,0 

Jan/2020 - Jun/2020 18 01 Traição 5,5 

 



26 
 

 
 
 

IGREJA 2 - Denominação/CNPJ: Igreja Batista Vida Plena - 07.683.542/0001-55  

Local: Pq. Espacial - S.B.do Campo - SP; Pastor Responsável: Orivaldo Gonçalves da Silva 

Período Casais 

(QT) 

Divórcios 

(QT) 

Motivo Divórcio  

(%) 

Ago/2018 - Dez/2018 148 4 3 traição; 1 agressão 2,7 

Jan/2019 - Jun/2019 145 2 Traição e desilusão 1,4 

Jul/2019 - Dez/2019 152 4 2 traição, ciúme e desilusão 2,6 

Jan/2020 - Jun/2020 146 3 Traição 2,0 

 

IGREJA 3 - Denominação/CNPJ: Igreja Batista - 43.224.427/0001-86 

Local: Cidade Júlia - São Paulo - SP; Pastor Responsável; Márcio Pureza de Lima  

Período Casais 

(QT) 

Divórcios 

(QT) 

Motivo Divórcio 

(%) 

Ago/2018 - Dez/2018 38 02  Esposa não se adaptou a 

mudança de cidade, traição 

5,2 

Jan/2019 - Jun/2019 44 02 Agressões verbais e físicas; 

traição 

4,5 

Jul/2019 - Dez/2019 46 01 Esposa agressiva 2,1 

Jan/2020 - Jun/2020 47 01 Traição 2,1 

   

A tabela abaixo segue como análise de comparação anual entre o período de 2018 a 

2020 pra as respectivas igrejas Batistas estudadas.   

 

Percentual de divórcios nas Igrejas Batista demonstrados em período anual  

Período Igreja 1 Igreja 2 Igreja 3 % Geral 

2018 4,5 2,7 5,2 (3,3) 7/208  

2019 13,6 2,0 6,6 (5,6) 12/215 

2020 5,5 2,0 2,1 (2,4) 5/211 

Média 5,9 2,2 3,4 (3,8) 24/634 

 

Em análise percentual geral do divórcio entre o período de 2018 a 2020, a primeira 

Igreja Batista apresentou um índice médio de 2,2%; a segunda igreja, um índice médio de 
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5,9%; e a terceira igreja um índice médio de 3,4%. Para uma análise geral dos evangélicos, o 

índice do IBGE (2000) apontou 7,8% para os separados desquitados e divorciados; em 2010, 

10,7%. Na análise da população geral, os percentuais se aproximaram de 12% em 2000 e 

14,6% em 2010.
28

 

O índice médio geral (da incidência do divórcio) apresentado pelas Igrejas Batistas, no 

período de 2018 a 2020 foi de 3,8%. Em comparação com os índices do IBGE que em 2000 

foi 7,8% e em 2010 de 10,7%, a igreja Batista teve uma diferença menor de 4 a 6%. Verifica-

se, entre a igreja Batista e a média geral da população, que os índices não estão em nível de 

igualdade, contudo, apesar de o índice ser menor, é constante em 4% durante todo o período 

analisado. 

 

Apuração por frequência de alegações para o divórcio nas comunidades Batista 

1) Traição: apareceu 14 vezes 

2) Agressão: apareceu 3 vezes 

3) Desentendimentos e agressão: apareceram 2 vezes cada 

  

Na apuração acima é possível notar que, o motivo de maior conflito se deu pela traição 

e em segundo lugar pela agressão.  

O acompanhamento pastoral no início das crises possibilita um melhor diagnóstico 

muitas vezes tratado em contexto de alegação superficial. O aconselhamento é um olhar 

externo pastoral e ajuda a identificar a causa real que fez com que o casal optasse pelo 

divórcio. Em experiências pastorais, foi possível perceber que a identificação de causas é 

relegada a terceiros, geralmente sem qualquer poder de senso crítico, por falta de 

acompanhamento e por coleta apenas da informação e sem critério. 

 

1.3. O aconselhamento pré e pós-nupcial como prática pastoral nas comunidades  

Batistas Renovadas 

 

Uma última pergunta foi feita aos pastores entrevistados sobre que tipo de 

acompanhamento recebia os casais na vivência de crises conjugais na iminência do divórcio. 

                                                      
 
28

  Censo 2010 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: http://www.ibge.gov.br/ 

home/presidencia/noticias/20122002censo.shtm. Acesso em: 28 set. 2018. 

 

http://www.ibge.gov.br/%20home/presidencia/noticias/20122002censo.shtm
http://www.ibge.gov.br/%20home/presidencia/noticias/20122002censo.shtm
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A resposta unânime foi NADA. Os casais não tinham qualquer acompanhamento simples ou 

especializado. Foi dito que os casais recebiam oração da igreja.  

Verificou-se que o pastor da igreja número 1 era Bacharel em Teologia, o da igreja 

número 2 não era formado em teologia ou outro curso superior, o da igreja número 3 possuía 

o nível de Bacharel em Teologia.  

Para esse cenário, percebe-se ainda certo distanciamento teórico de formação especial 

como é recomendado pelos especialistas da área do aconselhamento. Segundo estes, a 

necessidade de qualificação pastoral com vistas ao aconselhamento é da ordem do dia, pois 

torna o resultado mais assertivo. Além do que, a experiência evolui a técnica, tornando fator 

de contribuição cada vez maior ao processo, visto que complicações conjugais implicam um 

maior preparo pastoral no quesito analítico no entorno da vida conjugal.  

Eis, a seguir, alguns autores especialistas afirmando a necessidade da qualificação e 

estudo. 

 

O treinamento singular dos aconselhadores pastorais reside em sua dupla formação 

nas disciplinas teológicas e psicológico-psicoterápicas. Os pastores são os únicos 

profissionais de aconselhamento cuja formação normal inclui o estudo sistemático 

de filosofia, teologia, ética, estudos bíblicos, história da igreja, religiões do mundo e 

– muito em seu aconselhamento – psicologia da religião. O conhecimento que 

possuem dessas áreas teológicas pode capacitá-los a prestar uma ajuda singular a 

pessoas cujos problemas e bloqueios de crescimento concentram-se em torno de 

dilemas éticos, conflitos religiosos, distorções de valores e preocupações últimas, 

tais como achar um sentido na vida e lidar criativamente com o medo da morte. [...] 

se integrado formação teológica com sua formação clínica em aconselhamento, os 

pastores estão preparados para prestar uma ajuda singular nesse muito necessário 

“ministério de sentidos”.
29

  

Segundo pesquisas recentes, os conselheiros são mais eficientes quando, além 

dessas características, conhecem bem os problemas humanos e demonstram bom 

manejo das técnicas de aconselhamento. Boas intenções, afirma Jay Adams, não 

compensam a falta de conhecimento e de habilidade.
30

 

O conselheiro Pastoral, se não se dispuser ao aconselhamento, as pessoas não terão a 

quem recorrer, pelo menos não alguém com habilidades treinadas e/ou vocacionadas 

para exercer o ministério de misericórdia. Se o conselheiro cristão não se dispuser 

para o atendimento, para o treinamento, para constantes leituras, para a oração a 

respeito dos problemas que as pessoas lhe trazem e para ensinar a respeito de uma 

vida na plenitude como Jesus a planejou, as pessoas irão procurar outros recursos.
31

 

  

 Parafraseando a citação anterior de Friesen, nós podemos concluir que, tanto para o 

que foi vocacionado quanto ao que foi habilmente treinado, é requerido permanente 

aprimoramento técnico e prático. Queremos dizer que, a soma do aprendizado das técnicas 

                                                      
 
29

 Ibidem, p. 66. 
30

 COLLINS, Gary R. Aconselhamento Cristão. 2004, p.19. 
31

 FRIESEN, Albert. Cuidando do Ser: Treinamento em Aconselhamento Pastoral, 2012, p.85. 
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(quando o pastor passa pelo processo de qualificação) e, a experiência adquirida ao longo das 

práticas, ratifica a vocação pastoral, pelo envolvimento do pastor com o aconselhamento. É 

assim que casais em fases pré e pós nupcial vão sendo favorecidos com questões mais 

especificamente ligadas às áreas deles. 

 

2.   Qualificação para o aconselhamento pré e pós-nupcial 

 

 A qualificação pastoral torna-se uma iniciativa pastoral, a fim de se ter melhor 

empreendimento no processo de aconselhamento. Antes de entrarmos na qualificação da ação 

pastoral com vistas ao aconselhamento pré e pós nupcial, vejamos o que disse Hurding, a 

respeito do surgimento e motivação do aconselhamento pastoral, 

 

Nos Estados Unidos (década de 30, as publicações sobre a psicologia da religião 

começaram a versar sobre a questão do aconselhamento, com tendência para as 

décadas de 40 e 50), o treinamento de um pastor consistia em “auxiliar as pessoas a 

ajudarem a si próprias” foi feito em grande parte pelo movimento Ensino Pastoral 

Clínico (EPC), o EPC incentiva o contato entre “estudos teológicos e 

relacionamentos interpessoais” dentro de uma igreja, hospital ou outro 

estabelecimento clínico para pessoas que tenham vocações ligadas à igreja. Esse 

passou a ser um sistema rigoroso de educação pastoral, com destaque no 

treinamento, na experiência, na supervisão, no reconhecimento do curso e no apoio 

de igrejas locais evangélicas.
32

  

 

Hurding alude ainda que o pastor é basicamente reconhecido como alguém que cuida 

de um grupo de pessoas e, sem negligenciar as funções mais rotineiras, tem um 

relacionamento de cuidado com os membros do seu rebanho.
33

 Com isso, o perfil do pastor se 

torna fundamental. 

 Clinebell diz que o aconselhamento de crises matrimoniais está entre as mais 

importantes habilidades do pastor. Importa ter um grau razoável de proficiência em todos os 

tipos de poimênica e aconselhamento. Clinebell reforça que, na área da vida familiar, as 

oportunidades do pastor são tão frequentes e cruciais, tornam-se imperativas e um grau maior 

de competência.
34

  

Vejamos os quatro motivos imperativos que o pastor metodista Clinebell cita e que 

mostram o quão necessária é a qualificação pastoral, 
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 Ibidem, p. 256. 
33

 Ibidem, p. 257. 
34

 Ibidem, p. 234. 
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1) Pastores ocupam uma posição mais estratégica para o aconselhamento da 

família. Na minha experiência, uma palestra ou sermão abalizado e solícito 

sobre o matrimônio e vida familiar muitas vezes criam oportunidades de 

aconselhamento. A habilidade pastoral é importante tendo em vista que seis 

entre dez pessoas procuram aconselhamento em busca de ajuda para crises 

matrimoniais, problemas entre pais e filhos ou outros problemas familiares;  

2) São os preciosos valores, que muitas vezes estão em jogo. Uma família cindida, 

resultante de matrimônio mutuamente destrutivo, pode ser uma aproximação 

bastante exata do inferno sobre a terra. Por intermédio do aconselhamento do 

matrimônio e da família, um pastor pode contribuir para a saúde mental, física e 

espiritual em longo prazo de parceiros conjugais, de seus filhos, os filhos de 

seus filhos, ad infinitum. Essas habilidades pastorais constituem forma 

altamente necessária de prevenção positiva de patologia mental e espiritual, 

cujo impacto pode continuar futuro adentro. 

3) A atual crise do matrimônio e da vida familiar. A instituição do matrimonio está 

sendo desafiada hoje como nunca antes na história humana. Índices cada vez 

mais altos de divórcio, de abandono da família, espancamento da esposa, abusos 

de crianças, delinquência juvenil, suicídio, bem como tédio, sofrimento e 

infelicidade conjugais constituem evidência esmagadora de que o matrimônio 

traz dano à pessoa. Entre 1968 e 1978, nos EUA, o índice de divórcio duplicou. 

Evidência sociológica está demonstrando que muitos matrimônios tradicionais 

são destrutivos para a saúde das mulheres. 

4) O quarto está ligado ao terceiro, são as profundas mudanças ocorridas nos 

papéis, relacionamentos e identidades de mulheres e homens durante a década 

passada, mudanças essas que continuam em passo acelerado. Muitos homens se 

sentem ameaçados pela igualdade de direitos reivindicados e conquistados pelas 

mulheres. Além da complexidade e pressões do matrimônio em que o marido e 

mulher trabalham estão sendo enfrentadas por um número cada vez maior de 

casais. 
35

  
      

Com base na clara importância que especialistas da área do aconselhamento dão à 

qualificação pastoral, pelos justificados motivos expostos, tem havido uma crescente procura 

por cursos que qualifiquem os pastores aconselhadores que estão em busca de maior 

conhecimento e êxito no ato de aconselhar. Importa a este estudo, abordar alguns cursos de 

instituições reconhecidas que oferecem o curso de aconselhamento pastoral transitadas pelo 

autor desta pesquisa. Por ser nosso foco de atenção, restringimo-nos às regiões de São Paulo. 

 

2.1 Busca pela contribuição da reflexão teológico-pastoral 

 

 Antes de qualquer viés ideológico presente no ambiente acadêmico, a prática pastoral 

representa a via normativa e teológica da igreja local. A teologia prática pastoral ocupa-se 

com a reflexão teológica e analisa a ação pastoral da e na igreja, incluindo pessoas que 
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professam a fé cristã, na perspectiva maior do povo de Deus e da vocação comum dos seus 

membros, a serviço da missão da igreja. 

 Em linha com os saberes acadêmicos disponíveis é possível haver ponte de reflexão 

teológica em que o diálogo se torna um caminho ao conhecimento. Entre as diversas e 

distintas escolas teológicas, há algumas com cursos de formação e de especialização que 

contribuem para isso. Este trabalho decidiu descrever o nível de formação e especialização 

contemplando o trajeto acadêmico pretendido pelo autor desta pesquisa.  

 

 Cursos de Formação 

 

No Brasil dentre as muitas instituições acadêmicas contributivas com a reflexão 

teológico-pastoral que, entre poucas, oferecem o curso teológico em nível Bacharel, temos em 

destaque a Universidade Metodista de São Paulo - UMESP que, em sua página da internet, 

divulga as seguintes informações do conteúdo do programa sendo parte da qualificação do 

autor desta dissertação:  

Matriz curricular autorizada pela Resolução CONSUN Nº 02/06 de 16/03/06, referente 

aos semestres oferecidos no curso. As informações aqui dispostas sobre matrizes curriculares 

dos cursos de Graduação podem sofrer alterações a qualquer momento. 

“Período I: Módulo 1 - História do pensamento cristão - 120h; Módulo 2 - Literatura 

e contexto histórico do Novo Testamento -120h; Módulo 3 - Teologia sistemática - 120h 

Período II: Módulo 1 - Comunicação na ação pastoral - 120h; Módulo 2 - 

Fundamentos de teologia e história - 120h; Módulo 3 - Literatura e contexto do Antigo 

Testamento - 120h 

Período III: Módulo 1 - Exegese e teologia do Antigo Testamento - metodologia e 

pentateuco - 120h; Módulo 2 - Fundamentos pedagógico-pastorais e estruturas eclesiásticas - 

120h; Módulo 3 - História do cristianismo moderno e contemporâneo -120h 

Período IV: Módulo 1 - Exegese e teologia do Antigo Testamento: profetas e 

sapienciais -120h; Módulo 2 - Formação cidadã -120h; Módulo 3 – Liturgia e práticas 

pedagógico-pastorais -120h 
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Período V: Módulo 1 - Exegese do Novo Testamento – metodologia e evangelhos -

120h; Módulo 2 - Igreja e sociedade -120h; Módulo 3 - Teologia sistemática e ecumenismo -

120h. 

Período VI: Módulo 1 - Estudos Wesleyanos -120h; Módulo 2 - Exegese do Novo 

Testamento – cartas e apocalipsismo -120h; Módulo 3 - Homilética e hermenêutica -120h;  

Período VII: Módulo 1 - Aconselhamento pastoral -120h; Módulo 2 - Estudos de 

teologia contemporânea -120h; Módulo 3 - Ministério Pastoral-120h 

Estágio Supervisionado 

Período VIII: Módulo 1 - Estudos de teologia na Prática Pastoral-120h; Módulo 2 - 

Missão e evangelização-120h; Outros Componentes Curriculares - 80 h”.
36

 

 

 Especialização (Lato-sensu). 

No Brasil dentre as muitas instituições acadêmicas que contribuem com a reflexão 

teológico-pastoral que, entre poucas, oferecem o curso de aconselhamento Pastoral, temos a 

UMESP que tem em sua página da internet, a divulgação das seguintes informações do 

conteúdo de seu programa:  

 

“Diferencial: Pouco oferecimento de curso nessa área do Brasil com reconhecimento 

pelo MEC.  

Objetivos: Aprofundar, ainda que de forma panorâmica, aspectos relativos ao 

aconselhamento pastoral que interpelam mais diretamente as práticas terapêuticas, educativas 

e formas de aconselhamento pastoral em geral no contexto brasileiro. 

Matriz curricular: Aconselhamento Educativo; Aconselhamento Pastoral e 

Comunicação Interpessoal; Aconselhamento Pastoral em Grupo; Aconselhamento Pastoral 

Familiar e Conflitos; Aconselhamento Pastoral no mundo virtual; Ética e Subjetividade no 

Mundo Contemporâneo; Fundamentos Bíblicos Teológicos para o Aconselhamento Pastoral; 

Modelos de Aconselhamento Pastoral; Saúde Mental e Comunidade”.
37

 

 

 

 Pesquisa em nível de Pós-graduação Stricto-sensu. 

                                                      
 
36

 https:// https://metodista.br/graduacao-a-distancia/teologia//modulos, acesso em 23/07/2020. 
37

 https://metodista.br/lato-sensu/a-distancia/humanidades/aconselhamento-pastoral, acesso em 23/07/2020. 

https://metodista.br/lato-sensu/a-distancia/humanidades/aconselhamento-pastoral
https://metodista.br/lato-sensu/a-distancia/humanidades/aconselhamento-pastoral
https://metodista.br/lato-sensu/a-distancia/humanidades/aconselhamento-pastoral
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No Brasil dentre as muitas instituições acadêmicas que contribuem com a reflexão 

teológico-pastoral que, entre poucas, oferecem o curso de Teologia em Stricto-sensu, é a 

PUC-SP, que tem em sua página da internet, a divulgação das seguintes informações do 

conteúdo do seu programa: 

 

O Programa de Estudos Pós-Graduados em Teologia da PUC-SP tem por 

OBJETIVOS:  

“I – OBJETIVO GERAL: Formar pesquisadores na área da Teologia, bem como 

qualificá-los para o Ensino Superior (cf. Regimento Geral, Art. 115); 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a.) Elaborar e executar Projetos de Pesquisa nas 

diversas áreas do conhecimento teológico; b.) Realizar uma reflexão teológica comprometida 

com a cultura e o contexto brasileiros, levando em consideração as características da reflexão 

teológica latino-americana; c.) Organizar e sistematizar fontes documentais de acordo com os 

diversos projetos de pesquisa no Programa; d.) Aprofundar a análise crítica de textos 

relacionados com a pesquisa teológica; e.) Contribuir com o estudo histórico-crítico da 

sociedade e da igreja, sendo esta última parte integrante e formadora da sociedade; 

f.) Favorecer o diálogo interdisciplinar entre a teologia – em especial, “os princípios da ética 

cristã e da doutrina católica” – e os demais saberes em um nível científica e culturalmente 

elevado, conforme a dinâmica proposta pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(cf. Estatuto da PUC-SP, Art. 40); g.) Fomentar o diálogo ecumênico, inter-religioso e inter-

cultural, a partir do conhecimento dos conteúdos marcantes do pensamento cristão e à luz da 

fé da Igreja Católica; h.) conferir o título correspondente mediante o cumprimento das 

exigências didático-científicas do Programa. O cumprimento desses objetivos se realiza 

mediante determinados compromissos específicos:  

I - Produzir conhecimentos (produção e publicação de textos) que contribuam para a 

melhoria da reflexão teológica, visto que o conhecimento adequado da fé cristã é parte 

inerente ao estudo da cultura e da história do Brasil e da América Latina, e, 

consequentemente, do encaminhamento de soluções no que se refere às atuais questões 

presentes na Igreja e na sociedade; 

II - Contribuir para o desenvolvimento de um novo paradigma de convivência entre 

sujeitos, que supere a fragmentação do conhecimento e promova comportamentos éticos. 
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O Programa de Estudos Pós-Graduados em Teologia da PUC-SP é constituído por 

uma ÁREA DE CONCENTRAÇÃO. Esta última hospeda: 

I - as atividades de pesquisa desenvolvidas por docentes e discentes; 

II - o ensino das disciplinas oferecidas no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Teologia; 

III - o acompanhamento dos projetos de Dissertação; 

IV - os debates pertinentes à área de conhecimento da Teologia e a realização de 

eventos acadêmicos; 

V - a produção e publicação de textos relevantes à mesma área, valorizando o diálogo 

permanente da Teologia com as demais Ciências e realidades socioculturais. 

O Programa de Estudos Pós-Graduados em Teologia concentra suas pesquisas numa 

Área de Concentração adequada ao grupo de pesquisadores a ele vinculados. 

A Área de Concentração intitula-se TEOLOGIA CRISTÃ, compreendida desde os 

seguintes princípios: 

I - a qualificação “cristã” explicita o núcleo fundante e identitário da Teologia, 

segundo a revelação bíblica e a fé apostólica professada pela Igreja Católica desde os 

primeiros Concílios até o magistério recente;  

II - este núcleo fundante e identitário quer favorecer o foco cristológico das pesquisas, 

contemplando a pessoa e o ministério de Jesus de Nazaré como evento central e chave 

hermenêutica da História da Salvação, no qual todas as pesquisas teológicas se inspiram e 

para o qual convergem; 

III - o estudo metodologicamente justificado e, portanto, científico de Jesus de Nazaré 

e de seu Evangelho fomenta uma reflexão plural e dialógica, ecumênica e interdisciplinar, 

com aportes significativos às grandes preocupações do ser humano em sua história, 

especialmente no tempo presente; 

IV - o conhecimento teológico de Jesus de Nazaré considera as fontes histórico-

doutrinais da fé cristã e os valores universais do Evangelho como plataforma de diálogo com 
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as demais ciências, religiões e culturas, tendo em vista a realização integral dos sujeitos e 

sociedades, com base na ética, democracia e direitos humanos”.
38

 

De acordo com os três Departamentos existentes na Faculdade de Teologia – 

Departamento de Teologia Fundamental, Departamento de Teologia Sistemática e 

Departamento de Teologia Prática –, o Programa de Estudos Pós-Graduados em Teologia 

trabalha, em sua única Área de Concentração “Teologia Cristã” com três LINHAS DE 

PESQUISA. 

  A linha de Pesquisa desta pesquisa é a REFLEXÃO TEOLÓGICA SOBRE A 

PRÁTICA CRISTÃ pela Teologia Pastoral. 

 Diálogo com outras tradições religiosas e saberes  

O diálogo desta pesquisa tem como base três principais vieses denominacionais 

tocante à teologia prática cristã, especificamente com a do aconselhamento pastoral. São elas: 

A Batista, a Católica e a Metodista. 

 

 Apontar com qual tradição religiosa se vai dialogar e com quais saberes 

(Filosofia, Sociologia e a Teologia). 

1) Batista: Este trabalho tem como base a Declaração de fé da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus - CGADB por ter correspondência com o maior referencial 

normativo das denominações Batistas Renovadas;  

2) Metodista: Esta dissertação dialoga com os autores: Howard J. Clinebell, Daniel S. 

Schipani, Roger F. Hurding, Ronaldo Sathler-Rosa e Lewis E. Patterson, Sheldon 

Eisenberg, em linha teológica com o Metodismo pela prática do aconselhamento 

Pastoral. 

3) Católica: A Teologia Prática da Pastoral em que baseia esta pesquisa tem apoio 

nos representantes católicos: Agenor Brighenti, João Batista Libanio e Marciano 

Vidal, entre outros. 

A proposta metodológica que segue como desenvolvimento a este trabalho inspira-se 

no método
39

 Ver-Julgar-Agir
40

, como recomendação a um caminho que dialoga a fé, a razão e 

                                                      
 
38

 https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/teologia#apresentacao; acesso em 18/08/2020. 
39

 Entende-se por método, como a maneira de agir, meio ou técnica para se atingir um determinado objetivo. O 

seu significado original aponta para o caminho que conduz a algures. É também processo organizado e 

sistemático de pesquisa, instrução, apresentação etc. DICIONÁRIO LAROUSSE, Vol. 15, p.1725. 

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/teologia#apresentacao
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cultura, com raízes na Ação Católica específica, idealizada pelo padre belga Joseph Cardjin, 

está baseado no livro de Jorge Boran, O senso crítico e o Método Ver-Julgar-Agir para 

pequenos grupos de base. 

 

2.2 Metodologia de abordagem da questão à luz do método Ver - Julgar - Agir 

 

O método Ver-Julgar-Agir foi adotado como o sistema metodológico estrutural desta 

dissertação, compondo subsequentemente os capítulos dois, três e quatro. O capítulo dois com 

o Ver; o capítulo três com o Julgar e; o capítulo quatro com o Agir. Vamos analisar o que 

Boran falou sobre cada um desses passos metodológicos:  

 

Ver: um modo empático, algo imprescindível para um perfeito julgar. Indica o abrir 

os olhos e perceber os objetos e as realidades que estão à nossa frente, vendo a 

realidade como ela é tornando-nos sujeitos desse objeto. O ver focaliza-se nas 

estruturas e nas pessoas envolvidas, procurando-se considerar as causas e as 

consequências de um fato, a fim de descobrir o que é que o acontecimento revela. 

Ver em profundidade as realidades que nos rodeiam com um olhar profundo e amplo 

como Jesus via, com um olhar que penetra e não fere. 

 

Julgar: de forma hermenêutica, um ato pelo qual se avalia algo, é um juízo sobre 

uma qualidade que se atribui a alguém e que o qualifica. Em concreto, podemos 

dizer que o julgar vem depois do ver por que o clarifica, expressando o que se vê. 

Por outras palavras, o julgar indica a faculdade típica do ser humano, que é o único 

ser capaz de formular juízos de valor. Por esse motivo, o julgar supera as percepções 

sensoriais, elevando a objetividade da razão humana. Sendo um juízo, há de 

conduzir à opção fundamental por Cristo, conduzindo ao compromisso em favor dos 

irmãos. A etapa do julgar, sendo a mais importante, é também a mais exigente. 

Assim sendo, vejamo-la a pormenor: o primeiro passo do julgar diz respeito ao 

campo dos sentidos espontâneos. Nele julgamos as nossas atitudes e os nossos 

sentimentos imediatos e mais naturais. A segunda etapa prende-se com a aferição 

dos valores humanos e dos valores divinos, presentes no acontecimento, aferindo as 

suas causas e as consequências. Neste passo, mediante a análise das causas, das 

consequências e dos valores humanos e cristãos que pautaram o ato entramos na fase 

do julgar. No terceiro momento, olhando ao íntimo do ser humano, aferindo as suas 

aspirações e os seus pecados, concluindo consequências destes, a pessoa que opera o 

exercício de revisão de vida é conduzida a refletir profundamente sobre os aspectos 

da sua vida e da sua ação que necessitam de conversão e de mudança. Na quarta 

etapa, somos levados a partir da reflexão desenvolvida a nos consagrarmos 

                                                                                                                                                                      
 
40

 O método Ver-Julgar-Agir, promovido por toda vida de Joseph Cardjin, foi acolhido pelo papa João XXIII na 

encíclica Mater et Magistra. Em comemoração aos 70 anos da Rerum Novarum, João XXIII, lendo os sinais dos 

tempos, convoca à Igreja a colaborar, na verdade, na justiça e no amor, com todos os homens na construção de 

uma autêntica comunhão e de promover a dignidade humana em meio ao caos social e globalizado de seu tempo. 

Vejamos as próprias palavras de João XXIII que salientam o acolhimento do método Ver-Julgar-Agir: “Pois 

bem, para se pôr em prática a doutrina social, passa-se, ordinariamente por três etapas: em primeiro lugar, o 

estudo da real situação concreta; a seguir, atenta apreciação da mesma à luz dos princípios; finalmente, 

determinação do que se pode ou deve fazer-se, a fim de que as normas dadas possam ser aplicadas, conforme os 

tempos e os lugares. São os três momentos, habitualmente expressos com as seguintes palavras: Ver, Vulgar e 

Agir”. (Mater et Magistra, no . 236). 
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totalmente em favor da verdade, abandonando aquilo que nos afasta do evangelho e 

procurando uma configuração cada vez mais perfeita com os ensinamentos do 

evangelho de Cristo Jesus. 

 

Agir: este passo apresenta-se como uma conclusão lógica dos primeiros passos. Nele 

a análise da realidade operada no passo anterior, o Ver, em conjunto com o 

discernimento operado no passo do Julgar, feito a partir da reflexão teológica e 

bíblica, são orientados para a prática, ou seja, para a mudança de vida e conversão, 

para responder às necessidades concretas das pessoas, tendo como grande fim a 

transformação da realidade.
41

 

 

 

Ainda, de acordo com Boran, o método tem várias finalidades, podendo ser ampliado.  

 
O Método tem a seguinte finalidade: desenvolver uma pedagogia de formação na 

ação; formar o senso crítico; formar líderes cristãos que se engajem na 

transformação dos seus meios específicos: escola, bairro, trabalho, família; educar 

para a liberdade; ligar a religião com a vida; chegar a decisões certas na vida diária; 

montar encontros de conscientização; elaborar documentos; avaliar o engajamento e 

caminhada de um grupo; resolver o problema de reuniões sem rumo. Ex. elaborar 

subsídios, desenvolver temas livres; método para chegar a decisões certas na vida 

diária das pessoas.
42

 

 

Concluímos, então, que a forma estrutural pensada sobre os capítulos dois, três e 

quatro seguirão respectivamente pelo método ver-julgar-agir em ordem sistemática tendo 

como finalidade sua metodologia. Isto quer dizer que o nosso aporte teológico pastoral com 

vistas ao aconselhamento de casais, terá o senso crítico do método V/J/A sendo respeitado em 

suas etapas.  

 

Considerações Finais 

 

Nas considerações finais a este capítulo verificamos o quão importante é a 

qualificação pastoral, sobretudo em aconselhar membros da própria comunidade cristã a fim 

de ajudá-los a superarem o enfrentamento às crises conjugais. Uma vez que a prática pastoral 

esteja em condições melhores de preparo, o êxito objetivado se torna ainda mais possível, 

sobretudo em se evitar o surgimento do divórcio, além de despertar a consciência geral dos 

membros da comunidade cristã. 

Outro aspecto observado e analisado, em relação ao divórcio é que tem havido um 

aumento gradativo nos índices, como apontado pelos institutos de pesquisa - Datafolha – por 
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 Ibidem, p. 20. 
42

 Ibidem, p. 24. 
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meio de seus dados e índices estatísticos, sobretudo a um cenário a despertar na liderança 

eclesiástica um alerta e um constante senso de desafio pastoral. 

E para organizar a dissertação e o processo de aconselhamento pastoral, o método Ver-

Julgar-Agir foi pensado primeiramente com o objetivo de estabelecê-lo em uma dupla 

aplicação metodológica. Primeiramente em dar itinerário aos capítulos dois, três e quatro 

desta dissertação, quanto às respectivas etapas: a) para o capítulo dois, o ver, conduzir a 

pesquisa a uma visão mais horizontal e vertical no contexto da vida social do casal e que 

podem influenciar o cotidiano deles; b) no capítulo três, conduzir a pesquisa a um olhar 

crítico e em condições de julgar o contexto e a vida em que os casais estão inseridos; c) no 

capítulo quatro, quais a ações programáticas e metodológicas práticas para a adoção do 

cuidado pastoral. No mesmo quarto capítulo, o método V-J-A é reconstruído e também 

pensado para o processo do aconselhamento, no sentido de se estabelecer um passo a passo 

que possa dar direção ao pastor a fim de guiá-lo em busca de uma visão específica do casal, 

em julgar o contexto em que o casal está envolvido e a partir dos dois passos ver-julgar, o 

pastor possa ter condições de agir mais especificamente em atendimento ao programa 

estabelecido e, com isso, contribuir significativamente com o casal e consequentemente com a 

família e com a igreja, construindo, assim, um mundo melhor.    

 

 

*.  *.  * 
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CAPÍTULO II 

 

UNIÃO CONJUGAL EM MUDANÇA DE ÉPOCA  

(VER) 

 

Introdução 

  

Neste capítulo, analisaremos, dentre outras coisas, o olhar do pastor aconselhador 

voltado para os objetos e realidades à sua frente, tais como são e com os quais se relaciona, 

sendo ele por sua vez, objeto de análise e não somente sujeito de conhecimento. O ver 

pastoral se concentra na sociedade, na qual notamos culturas entrelaçadas, mudanças sociais e 

culturais, estruturas institucionais e pessoais envolvidas. Nesse emaranhado, o pastor zeloso 

procura considerar as causas e as consequências de um fato e o que é que ele revela. Esse ver 

se apresenta em profundidade à medida que molda seu olhar ao olhar de Jesus que penetra, 

mas não fere.  

Tomo assim o cuidado de olhar para a realidade da união conjugal em mudança de 

época, à luz das reflexões de Agenor Brighenti e Zygmunt Bauman, para os quais se deve 

olhar tanto a quebra de paradigmas quanto a liquidez dos relacionamentos. Faz-se necessário 

então suspender, num primeiro momento, nossos juízos e/ou preconceitos, para observar a 

realidade dos casais divorciados e das recomposições familiares segundo os dados estatísticos 

já mencionados, como a importância do aconselhamento pré e pós nupcial como prevenção e 

cura das feridas conjugais. Neste capítulo, abordarei também as distinções entre 

aconselhamento e orientação espiritual assim como as distinções entre aconselhamento e 

direção espiritual. 

 

1. Época de Mudanças ou Mudança de Época?  

 

 Em busca de uma resposta à pergunta formulada, tomo como referenciais teóricos são 

os teólogos e padres católicos Agenor Brighenti e Mario de França Miranda, assim como o 

teólogo metodista e pastor Ronaldo Sathler-Rosa. A bagagem acadêmica desses especialistas 

certamente nos ajudará a ver o atual cenário social e as características que marcam a vida 

conjugal contemporânea. 
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Ao perguntar se vivemos “em uma época de mudanças ou numa mudança de época, 

Agenor Brighenti, em seu livro “A Igreja Perplexa: novas perguntas, novas respostas”, 

analisa, primeiramente, as profundas transformações sociais que caracterizaram a época 

moderna: 

 

As mudanças no interior do projeto civilizacional moderno devem-se, em grande 

medida, a seus excessos e vazios. Os excessos dizem respeito à falta de 

estabelecimento de limites às possibilidades do ser humano, limites esses que 

evocam a ética, horizonte dos valores e dos sentidos. Os vazios acenam para novas 

perguntas, que o projeto moderno, enquanto tal, é incapaz de responder, ou seja, a 

irrupção de novas realidades que implicam uma reimpostação e um alargamento de 

horizontes da racionalidade moderna. 

Os excessos caracterizam-se por três divinizações:  

1. tributária do humanismo e da Renascença está a divinização do ser humano: no afã 

de afirmar o ser humano, extrapola-se à erradicação de Deus, divinizando-o. 

Postula-se matar Deus para que o ser humano seja. E como senhor absoluto fundado 

num antropocentrismo estreito, lança-se sobre a obra da criação, subjugando-a a 

seus egoísmos, explorando-a sem limites, pondo em risco a própria vida e seu 

ecossistema. Emerge o ser humano livre, mas só; só e condenado a salvar-se sozinho 

em meio a milhões de concorrentes, que também creem senhores absolutos diante do 

universo e diante dos outros; 

2. tributária da divinização da razão (destaques para Francis Bacon – 1561 a 1626; 

René Descartes – 1596 a 1650 e a Baruch Spinoza – 1632 a 1677): no afã de afirmar 

a razão em sua própria esfera, excede-se na erradicação de qualquer outra instância 

de verificação da verdade que ela própria – “tudo pela razão”. Cai-se no 

cientificismo, na absolutização do saber racional, em detrimento de qualquer 

realidade que a transcenda. Envereda-se pelo caminho da instrumentação da razão 

pela técnica – a razão tecnocrata, responsável por uma economia de rapinagem, que 

sacrifica tudo ao deus do lucro; 

3. tributária da divinização da história: no afã de afirmar a liberdade e a 

responsabilidade do ser humano em relação a si e ao universo, vai-se além da 

eliminação de qualquer outro destino da vida humana e da obra da criação do que 

aquele que ele lhe der. Enquanto sujeito absoluto da história, é nela que se joga a 

aventura humana e, portanto, o espaço de sua perpetuação na memória de seus feitos 

em prol do progresso da humanidade. 

Quanto aos limites e vazios, eles emergem como que por contraste com os excessos: 

a necessidade de superar o estreito antropocentrismo que tem caracterizado a 

Modernidade, abrindo o ser humano para a convivência harmoniosa com todas as 

criaturas e o Criador; o imperativo de repensar a razão, abrindo-a a outras forma de 

razão, além da que é tributária do logus grego – a razão emocional, intuitiva, 

experiencial, espiritual, enfim, a razão comunicacional; e a exigência de pautar-se 

por algum horizonte metahistórico, capaz de dar sentido à aventura humana na 

história.
43

     

 

  Mario de França Miranda, em linha com Brighenti, diz que as transformações sociais 

impactam a humanidade como um todo. Numa espécie de fratura com a racionalidade moderna, 

mas não efetivamente ruptura, França Miranda aponta para o fato deste nosso tempo se apresentar 
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 BRIGHENTI, Agenor. A Pastoral dá o que pensar: A inteligência da prática transformadora da fé. 2011, p. 29-
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em forma de cultura fragmentada, pluralista, resultante da enorme massa de saber produzida pelos 

setores da sociedade. Sobre isso, ele diz que: 

 

hoje vivemos numa cultura diferente, fragmentada, pluralista. Vivemos a etapa final 

de um processo iniciado séculos atrás, quando os diversos setores da realidade 

ganham autonomia própria, com autocompreensão e normatividade específica. 

Assim progressivamente, os âmbitos político, cultural, científico, econômico, 

religioso passam a constituir fontes de sentido próprias, dando fim a uma visão do 

mundo por todos aceita e profundamente marcada pela fé cristã. Esse pluralismo 

cultural, vivido e sofrido por nós hoje, resultou da enorme massa de saber produzida 

por esses setores da sociedade. Ele nos faz defrontar diariamente com linguagens e 

práticas novas, exigindo um enorme esforço para não nos tornarmos estranhos em 

nosso próprio país.
44

 

 

 Ronaldo Sathler-Rosa, observando o cenário atual, deu a entender que vivemos um 

tempo oportuno para as intervenções do cuidado pastoral. É neste palco social que o pastor, 

atento a tudo o que acontece, aos setores sociais e culturais, procura ir ao encontro das 

ovelhas aflitas em busca de cuidados pastorais e espirituais. Assim, e diante desse cenário 

multifacetado, o pastor se identifica com o ministério de Jesus que, por sua encarnação, revela 

o seu amor, uma mensagem bíblico-teológica e prática.  

 

Em reforço ao que fora dito, 
 

A Encarnação de Deus em Jesus Cristo assinala a entrada da divindade na história da 

humanidade, identificando-se com ela, valorizando-a como espaço de ação de Deus e 

dos seres humanos em favor da vida abundante, julgando-a e manifestando o Seu 

amor por sua Criação. A presença do “Verbo (que) se fez carne e habitou entre nós” 

(cf. Jo 1,14) é parâmetro bíblico-teológico fundante para a ação pastoral orientada 

pela solidariedade critica.
45

  

 

  

Esse amor de Deus que se traduz em cuidado pastoral implica em perceber que há 

demandas contextuais que: a) vivemos um tempo de impermanências, b) há uma clara cultura 

das sensações; c) há uma nova era de desigualdades, d) há um acirramento da competição 

estimulando e devorando a esperança do próximo; e) há uma sensação de insegurança. 

 

1. Relações afetivas são rompidas como se os seres humanos não tivessem a 

capacidade de cuidas das dificuldades próprias de qualquer relacionamento próximo. 

Padrões passageiros, sem compromissos duradouros, que ficam, mas não 

permanecem, substituem a meta de longo alcance. Privam os humanos de 

aprenderem com seu amadurecimento e sua descoberta progressiva de valores 
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essenciais. Como manter relacionamentos estáveis em culturas tracejadas? Como 

pode um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida 

numa sociedade composta de episódios e fragmentos? 

2. A cultura das sensações significa que a maioria das pessoas, sobretudo na vida 

urbana, está buscando cada vez mais no corpo as regras e o modelo, com os quais 

tem que se identificar. O superficialismo cultural contemporâneo “é resultado de 

domínio e predomínio do econômico e material em nossas vidas, em detrimento dos 

valores éticos, morais e espirituais (...). A falta de consciência realista dos limites e 

do caráter efêmero do corpo, a banalização da morte “está provocando respostas 

patológicas preocupantes”. Sintomas como ansiedade excessiva, desencanto com a 

vida, depressão crônica porque não posso manter o tempo todo a taxa de prazer e 

realização que meu corpo exige tornaram-se comuns. A felicidade, conforme ditada 

pela cultura das sensações, tona-se impossível de ser alcançada. Apesar de 

reconhecer que “uma das poucas coisas seguras é o vinculo entre pais e filhos, já 

que o vínculo da parceria conjugal se fragilizou com o divórcio desde a segunda 

guerra”. 

3. A nova era de desigualdades. Moura ressalta: “Um dos paradoxos atuais é o fato de 

que o mundo se tornou mais rico e, não obstante, a pobreza aumentou”. Jung Mo 

Sung ressalta que o número de sobrantes continua crescendo. Atualmente cerca de 

um bilhão e trezentos milhões de pessoas ganham menos de um dólar por dia.  

No caso brasileiro, como observa o editorialista do Jornal ABC, “nunca é demais 

afirmar, que o Brasil é um pais injusto, campeão em desigualdades sociais, 

governado desde sempre por uma elite arrogante e corporativa, que se perpetua no 

poder às custas de um esquema baseado no favorecimento mútuo em detrimento de 

uma grande maioria sem privilégios ou poder de reação (Jornal ABC, 01/04/2000)”. 

4. A competição tem nos estimulado, à “devoração da esperança do próximo”. No 

individualismo contemporâneo, a impessoalidade converteu-se em indiferença e os 

elos afetivos da intimidade foram cercados de medo, reserva, reticência e desejo de 

autoproteção. Pouco a pouco, desaprendemos a gostar de gente. Entre quatro 

paredes ou no anonimato das ruas, o semelhante não é mais o próximo-solidário; é o 

inimigo que traz intranquilidade, dor ou sofrimento. Conhecer alguém; aproximar-se 

de alguém; relacionar-se intimamente com alguém passou a ser uma tarefa 

cansativa. Tudo é motivo de conflito, desconfiança, incerteza e perplexidade. 

Ninguém satisfaz a ninguém. 

5. “Sensação de insegurança cresce no mundo”, matéria publicada pro Clóvis Rossi, no 

jornal Folha de São Paulo, edição de 9 de janeiro de 2004, informa o resultado de 

pesquisa encomendada pelo Fórum Econômico Mundial ao Instituto Gallup 

Internacional, realizada em 51 países. Segundo o articulista foram entrevistadas 43 

mil pessoas o que, de acordo com critérios do órgão pesquisador, representaria a 

opinião de 1,1 bilhão de pessoas. Cerca de 48% das pessoas entrevistadas julgam 

que “o mundo vai ser menos seguro para a próxima geração, contra apenas 25% que 

acham que a segurança será maior”. As inseguranças decorrentes de vários fatores, 

desde a magnitude da violência até as dificuldades em relacionamentos primários, 

refletem-se no incremento do uso de drogas, nas dificuldades em estabelecer e 

manter relações duradouras e na busca por saúde integral. Ressalte-se que o 

desemprego e as guerras contemporâneas, caracterizadas, por exemplo, no 

terrorismo e nas ações antiterror, são, atualmente, responsáveis pela insegurança 

generalizada.
46

 

 

 

É nesse contexto de transformação social e diversidade cultural, que o cuidado 

pastoral se desenvolve e retroalimenta um sistema que, a seu jeito, molda comportamentos, 

atitudes, formas de pensamentos e relacionamentos de homens e mulheres. Em análise, por 
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perspectiva social e não cristã, porém importantíssima, recorreremos, ao modo particular do 

sociológico Zygmunt Bauman em ver o comportamento das relações dos casais em mudança 

de época, característico de um estado de fluidez. 

 

2. Liquidez das relações em Mudança de Época, segundo Zygmunt Bauman 

 

As novas formas de relacionamentos em mudança de época foram estudadas pelo 

sociólogo Bauman - em sua obra Modernidade Líquida -, simbolizada, por fluidez
47

. Mas, o 

que ele quis dizer com esse termo? 

 

Os fluídos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, 

“respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, “borrifam”, são “filtrados”, 

“destilados”, diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos – contornam 

certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. [...] Estas 

são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como metáforas adequadas 

quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na 

história da modernidade.
48 

 

Esta fluidez é percebida no indivíduo que tem o seu modo de ser e agir em associação 

com os movimentos sociais e na forma de como a sociedade se fundamenta. Os tempos 

modernos nos apresentam uma época de liquidez, um tempo que determina o modo de ser da 

vida, no amor, na sociedade e que redunda em fragilidade relacional, sobretudo na relação 

conjugal. De fato, um processo simbólico de liquefação dos valores mais elevados da 

condição humana.
49

 Da mesma maneira, indivíduos, vivendo relacionamentos conjugais, são 

afetados por essa sociedade líquida e têm seus comportamentos transformados.   

Os casais revelam novos comportamentos relacionais, sobretudo para os encontros 

casuais, em que as noitadas avulsas de sexo, são chamadas pelo codinome de “fazer amor”. 

Vê-se o casal envolto a um tipo de paixão pluralizada em que algumas pessoas se gabam pelo 

estado de facilitação.
50

 

Há outro tipo relacional em que o amado vai se tornando uma parte inseparável do 

amante, num tipo de companheirismo camuflado. Aonde um vai o outro também irá; o que 

um faz o outro também fará; o que aceita um o outro também aceitará; o que ofende a um ao 

                                                      
 
47

 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. 2001, p. 17.   
48

 Ibidem, p. 8. 
49

 Ibidem, p. 8. 
50

 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2004, p. 18. 



44 
 

 
 
 

outro também ofenderá. Conclui-se que, numa relação desse tipo, a submissão de um, garante 

a manutenção do outro. Em síntese, se está bom para um, então, para o outro também estará, o 

que importa é que o outro esteja bem.
51

 

Para o incipiente mundo das redes sociais, o namoro aparece como o relacionamento 

vantajoso, pois o terminar se dá pelo desejo, de forma instantânea, sem confusão, sem 

avaliação de perdas e sem remorsos. Dessa forma, é possível escapar aos riscos e, 

simultaneamente, evitar a perda de opções restando a escolha racional num mundo de 

oportunidades fluídas, valores relativos e regras instáveis. O namoro pela internet, ainda trás o 

benefício dos novos padrões da escolha racional, ao contrário da incômoda negociação de 

compromissos mútuos.
52

 

Além dessas características descritas, o estudo de Bauman leva em conta o atual 

cenário dos casais vivendo os novos tipos de relacionamentos na sociedade líquida, em meio 

ao qual há acúmulo de experiências relacionais, o individualismo, a personalidade adaptável, 

o imediatismo, interseccionando a vida relacional conjugal pré e pós nupcial em nossa 

contemporaneidade:
53

  

 

Em primeiro lugar, as organizações sociais não podem manter suas formas por 

muito tempo, pois acabam decompondo muito mais rápido em comparação com o 

tempo que se leva para manter uma estratégia coesa e consistente, mais curta do que 

o necessário para a realização de um projeto de vida pessoal. Acredita-se (e de 

forma frequente) que as habilidades do fazer amor (relacionamento sexual) tendem a 

crescer com o acúmulo das experiências. Ou seja, há uma valorização progressiva, 

fruto de sucessivas experiências relacionais firmando o próximo amor como 

experiência ainda mais estimulante das passadas ou a que se vive atualmente, 

embora não tão emocionante ou excitante quanto a que virá depois. Um ciclo 

relacional que tende a fortalecer o número rotativo de experiências. 

Em segundo lugar, a separação e o divórcio entre o poder e a política dá abertura ao 

espaço global que dita o ritmo politico. A exposição dos indivíduos aos caprichos 

dos mercados de mão-de-obra e de mercadorias inspira e promove a divisão e não a 

unidade. Um tipo de comportamento que promove ainda mais a individualidade e a 

competitividade. Os comportamentos do mercado são cada vez mais o “cada um por 

si e Deus por todos”.  

Em terceiro lugar, A "comunidade", como uma forma de se referir à totalidade da 

população que habita um território soberano do Estado, parece cada vez mais 

destituída de substância. Os grupos constituídos além de não terem essência, não se 

caracterizam a nada. Se parecem com tudo e com nada ao mesmo tempo. 

Em quarto lugar, vive-se o colapso do pensamento, do planejamento e da ação de 

longo prazo, e o desaparecimento ou enfraquecimento das estruturas sociais. Vive-se 

um claro senso do aqui e agora pelo valor do individualismo. Os planejamentos são 

pensados para um prazo médio e curto. O que importa é o momento. O aqui e agora. 
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Em quinto lugar, a responsabilidade em resolver os dilemas gerados por 

circunstâncias voláteis e constantemente instáveis é jogada sobre os ombros dos 

indivíduos - dos quais se espera que suportem plenamente as consequências das suas 

escolhas. O lema que se sustenta é do individuo que planta, tem que colher, mesmo 

que essa colheita seja fruto dos infortúnios da vida.
54

  

 

É nesse contexto que se vê envolvida a vida relacional e conjugal. Na visão 

baumaniana, vive-se num mundo caracteristicamente líquido. Em muitos casos, a vida 

relacional e conjugal parece uma peça em uma engrenagem. Apesar de ter um sentido 

funcional, não tem vida própria e esta é movida pelo mecanismo do sistema. O contexto de 

uma vida social é, especialmente, trabalho, escola e o lar. Trata-se de uma vida retratada por 

um modo, jeito e ritmo de ser; uma vida em que pessoas interagem entre si com os seus mais 

diversos tipos de expressões e comportamentos. Muitas dessas pessoas não conseguem 

discernir o que e como estão vivendo suas vidas. Quais tipos de peças são dessa engrenagem. 

Na verdade, elas vivem, sem saberem ao certo o que estão vivendo.  

Nesse sentido os novos paradigmas sociais e comportamentais se entrecruzam, 

ditando, inclusive, o ritmo e a realidade dos casais divorciados e das recomposições 

familiares, como veremos a seguir. 

 

3. A realidade dos casais divorciados e das recomposições familiares segundo os dados 

estatísticos 

 

Ao longo das mudanças sociais novos casais foram surgindo e novos arranjos familiares 

foram se formando. Uma nova realidade na vida conjugal. No contexto social de casais 

solteiros, casados e divorciados, tem sido possível encontrar alguns novos tipos de uniões 

conjugais. Esses novos tipos de arranjos conjugais podem ser vistos até como membros ativos 

de igrejas, ou desejando ser. O estudo de José Eustáquio Diniz Alves e Suzana Cavenagli, 

feito com base no censo de 2010 e registrado na revista do Instituto Humanitas Unisinos
55

, 

apura e estratifica casais em diversidades de arranjos, compreendendo o período de 1980 e 

2010: 

a) Arranjo majoritário formado por casais (núcleo duplo) com filhos. Em 1980, este 

tipo de arranjo foi verificado em cerca de 70% nos domicílios; em 2010 ele caiu 
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para 50%.  Segundo a revista, tendo menos filhos e maior tempo de vida, vive-se 

mais tempo na fase do “ninho vazio”. 

b) Casais sem filhos passaram de 12% em 1980 para 15% em 2010. 

c) Arranjo monoparental feminino (núcleo simples, formado por mães com filhos) 

passou de 11,5% em 1980 para 15,3% em 2010. 

d) Arranjo monoparental masculino (núcleo simples, formado por homens com filhos) 

passou de 0,8% para 2,2% em 2010. 

e) Mulheres morando sozinhas passaram de 2,8% para 6,2% em 2010. 

f) Homens morando sozinhos passaram de 3% para 6,5% em 2010.  

No tocante à união consensual, o censo Demográfico
56

 mostra pessoas de 10 anos ou 

mais vivendo juntos em união conjugal - o da união consensual -, também chamadas de 

famílias recompostas. Uma espécie de casamento firmado por mútuo consentimento 

experimental. 

 

TOTAL 67.440.422  

Casamento civil e religioso 33.763.324 50,1% 

Só casamento civil 11.640.821 17,3% 

Só casamento religioso 2.928.522 4,34% 

União consensual 19.107.754 28,3% 

            Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 

 

Esses dados também aparecem como desafio para a ação pastoral, uma vez que muitos 

casais, pertencendo a esses tipos de arranjos e também por serem membros de comunidade de 

fé, se sentem impelidos pelos convites evangelísticos e alguns até querem e desejam participar 

da ação ministerial da igreja, o que faz com que esses casais se tornem alvo do 

aconselhamento ministrado pelo pastor local.  

 

4. A importância do Aconselhamento Pré e Pós-nupcial como prevenção e cura das 

feridas conjugais 
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 No caso das comunidades batistas, o aconselhamento pré e pós nupcial passa a 

adquirir certa relevância, haja vista que muitos noivos estão se casando sem um mínimo de 

acompanhamento pastoral. Por isso, nesta seção, os temas a serem trabalhados serão o 

aconselhamento pré e pós nupcial como prevenção e cura às feridas conjugais. Ao pré-nupcial 

como ação de prevenção, ao pós nupcial como ação de correção.  

Clinebell, a respeito do aconselhamento geral, diz: “muitas pessoas em necessidades 

procuram o pastor como um ministro competente, digno de confiança, a quem pedem que as 

acompanhe através dos vales da sombra da morte pelos quais estão passando”.
57

 Segundo 

estudo realizado por ele em 1976, um em cada dez americanos diz que, numa ou noutra época 

de sua vida, tinha conversado com seu clérigo sobre um problema pessoal. Dos grupos que 

procuraram o clérigo, 36% eram homens e 41% eram mulheres sendo que 35% procuraram 

ajuda por causa de problemas interpessoais envolvendo problemas relacionais.
58

 

 Os tipos de ajuda recebidos foram: 51% conversa e conselho, 18% consolo e 

capacidade de reagir, 15% cura ou mudança em um relacionamento. Outro questionamento da 

entrevista foi: “quão útil era o aconselhamento com clérigos, do ponto de vista dos 

beneficiários?” 80% disseram que foram muito ajudados ou ajudados de alguma maneira 

determinada. Somente 11% disseram que o aconselhamento com os clérigos não havia sido 

útil. Clinebell conclui que a entrevista realizada confirma o papel estratégico que clérigos 

desempenham na sociedade e ainda aponta a necessidade específica do aconselhamento 

matrimonial, realçando sua importância para que pastores tenham competência em 

aconselhamento matrimonial, sobretudo nos casos de crises conjugais.
59

  

Os estudos de Clinebell apontam o quão importante é o aconselhamento, sobretudo a 

casais em fase pré e pós nupcial. Os casais em fase pré nupcial são aconselhados para o 

enfrentamento das possíveis crises inerentes à vida conjugal, enquanto que os já casados 

recebem aconselhamento para a superação das crises. Sobre o aconselhamento, trabalharemos 

a seguir a distinção entre aconselhamento e orientação espiritual, pois no sentido de conduzir 

a quem se acompanha, faz-se necessário a definição.  

 

4.1 Distinções entre Aconselhamento e Orientação Espiritual 
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A análise da possível distinção entre aconselhamento e orientação espiritual estará 

baseada em Patterson e Eisenberg, no livro O Processo do Aconselhamento, nos padres Cesar 

Freitas e Henri Nouwen, mundialmente famoso em sua ação pastoral como conselheiro, 

aludida no livro Acompanhamento Espiritual - Sabedoria para percorrer o longo caminho da 

fé. 

Patterson e Eisenberg dizem que aconselhamento é o termo que pode ser usado para 

descrever diversas atividades. De forma ampla, aconselhamento é um processo interativo 

caracterizado por uma relação única entre conselheiro e aconselhado, que leva este último a 

mudanças em uma ou mais das seguintes áreas: 

 

1. Comportamento 

2. Construtos pessoais (modos de elaborar a realidade, incluindo o eu) ou 

preocupações emocionais relacionadas a essas percepções. 

3. Capacidade para ser bem sucedido nas situações da vida, de forma aumentar ao 

máximo as oportunidades e reduzir ao mínimo as condições ambientais adversas. 

4. Conhecimento e habilidade para tomada de decisão.
60

 

  

O aconselhamento, então, se concentra nas áreas intra e interpessoal, sobretudo na área 

comportamental. Para a vida conjugal, que se ressente de questões ligadas ao convívio e 

interações sociais, advindas do comportamento e, cabe ao pastor aconselhador maior 

conhecimento sobre a vida pessoal e sobre o entorno da vida relacional em seu universo de 

atuação. Pode-se dizer que o aconselhamento tem a ver com pessoas vivendo dilemas na 

alma, e precisa de ajuda. Henri Nouwen, por sua vez, no tocante ao acompanhamento 

espiritual, diz que o seu propósito é a formação espiritual - a capacidade consciente para um 

permanente fortalecimento do viver uma vida espiritual a partir do coração. Ele diz ainda: 

“Uma vida espiritual não pode forjar-se sem disciplina, sem prática e sem responsabilidade. 

Há inúmeras formas de disciplina espiritual. Em geral, qualquer coisa que regularmente nos 

peça para abrandarmos e ordenarmos o nosso tempo, os nossos desejos e pensamentos, de 

modo a contrariarmos o egoísmo, a impulsividade ou a obscuridade que a preocupação 

origina na nossa mente, pode servir como disciplina espiritual”.
61

  

 Nouwen classifica em três disciplinas ou práticas espirituais clássicas, geralmente 

úteis para o acompanhamento espiritual. São elas: 1) a disciplina do coração; 2) a disciplina 

do livro; 3) disciplina da igreja ou comunidade de fé. 
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1)  A disciplina do coração torna-nos consciente que orar não é apenas ouvir o 

coração, mas, essencialmente, ouvir com o coração. A oração ajuda-nos a estar 

na presença de Deus com tudo aquilo que temos e somos: medos e ansiedades, 

culpa e vergonha, as nossas fantasias sexuais, a nossa ganância, e a nossa raivas, 

as nossas alegrias, os sucessos, as aspirações e as esperanças, as nossas 

reflexões, os sonhos e divagações e, acima de tudo, a nossa relação com a 

família, amigos e inimigos; em suma tudo aquilo que faz de nós o que somos. 

Com essa bagagem, devemos escutar a voz de Deus e permitir que Ele nos fale 

em cada recanto do nosso ser. 

2) A disciplina do livro é a disciplina da leitura e meditação devocionais de um 

texto sagrado que conduz à oração. Meditar significa deixar a palavra de Deus 

descer da nossa mente até ao nosso coração, interiorizando-se e encarnando-se 

em nós. Meditar significa ingerir a palavra de Deus, digeri-la e incorporá-la 

concretamente em nossa vida. A meditação é a disciplina pela qual deixamos a 

palavra de Deus tonar-se palavra para nós, ancorando-se no centro do nosso ser 

e convertendo-se na fonte das nossas ações. 

3) A disciplina da igreja ou da comunidade de fé é a prática espiritual que requer, 

nos relacionemos com o povo de Deus, que sejamos testemunhas da presença 

ativa de Deus na história e na comunidade “onde estiverem dois ou três 

reunidos em meu nome, cf. Mt.18,20.”
62

  

 

    

Para Nouwen, a orientação espiritual é o meio pelo qual o orientador conduz o seu 

orientando lançando mão de ferramentas com vistas a ver a imagem de Deus no coração. É 

estar atento ao trabalhar de Deus como processo de formação espiritual. Deus é o escultor, 

que nos liberta de forma gradual de tudo aquilo que não é de Deus. O aconselhamento, por 

sua vez, volta-se para as áreas intra e interpessoal, sobretudo para a área comportamental.  

Para Freitas, a orientação espiritual é o disciplinamento das consciências e recomenda 

que os cristãos recorram ao diretor espiritual,  

 

Integrando-se os ensinamentos e instruções no contexto de divulgação da doutrina 

tridentina, o padre jesuíta associa a orientação espiritual ao disciplinamento das 

consciências, recomendando que o cristão recorra aos conselhos de um diretor de 

consciência experiente e douto em matérias do espírito, capaz de recomendar as 

leituras divinas, de dar corretamente os exercícios espirituais e de orientar as formas 

de oração vocal e mental, incluindo uma ajustada prescrição de práticas de 

mortificação do corpo e da alma.
63

 

 

Na próxima seção, o estudo voltar-se-á ao que se pode pressupor de haver possível 

distinção entre aconselhamento e direção espiritual. 

 

4.2 Distinções entre Aconselhamento e Direção Espiritual 
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Para Barry, direção espiritual é a forma do aconselhamento pastoral que se concentra 

necessariamente na experiência do individuo sendo um ministério dentro e a partir da Igreja.
64

 

A Ratio Fundamentalis, em referência aos seminaristas em processo de formação permanente, 

aponta a direção espiritual como médium para reforçar ou mesmo moldar a vocação do 

candidato ao sacerdócio ou à vida religiosa: 

 

A direção espiritual é um instrumento privilegiado para o crescimento integral da 

pessoa. […] O encontro com o Diretor Espiritual não deve ser ocasional, mas 

sistemático e regular; a qualidade do acompanhamento espiritual é, de fato, 

importante para a própria eficácia de todo o processo formativo.
65

 

 

Consideramos ser plausível a definição dada por W. Barry e W. Connolly:  

 

Definimos, portanto, a direção espiritual cristã como a ajuda dada por um cristão a 

outro, ajuda essa que capacita este outro a prestar atenção à comunicação pessoal de 

Deus com ele, a responder a esse Deus pessoalmente comunicante, a aumentar a sua 

intimidade com ele e a viver as consequências desse relacionamento.
66   

 

Uma das características da direção espiritual foi apontada por S. Francisco de Sales 

“es que forma la persona individualmente, sin quitarla de su contexto social, ni de su familia, 

ni de la sociedade en que vive”.
67

 O seu método reside no pressuposto de que o diretor deve 

se adaptar às características do dirigido, respeitando sua individualidade.
68

 

Assim, a direção espiritual é, 

 

uma relação de ajuda espiritual, à luz da fé em Jesus Cristo, entre diretor espiritual e 

orientando, na qual o primeiro auxilia o segundo a perscrutar, nas suas experiências 

de vida, os sinais de Deus, para melhorar o seu relacionamento consigo mesmo, com 

os outros e com Deus. Há apropriações de conceitos e atitudes do aconselhamento 

psicológico na prática da direção espiritual.
69
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O entendimento de Bento XVI é que direção espiritual forma a consciência espiritual e 

contribui para a direção espiritual, 

 

Neste nosso tempo, sem dúvida uma das prioridades pastorais é formar retamente a 

consciência dos crentes para a formação das consciências que contribui também para 

a direção espiritual. Hoje mais que no passado há necessidade de “mestres de 

espírito” sábios e santos: um importante serviço eclesial, para o qual sem dúvida é 

necessária uma vitalidade interior que deve ser implorada ao Espírito Santo como 

dom mediante uma oração intensa e prolongada e uma preparação específica 

cuidadosamente adquirida. Depois, cada sacerdote é chamado a administrar a 

misericórdia divina no sacramento da penitência, mediante o qual perdoa os pecados 

em nome de Cristo e ajuda o penitente a percorrer o caminho exigente da santidade 

com consciência reta e informada. Para poder realizar este indispensável ministério 

cada presbítero deve alimentar a própria vida espiritual e preocupar-se por fazer uma 

atualização teológica e pastoral permanente.
70

 

 

No documento do Vaticano a semelhança entre aconselhamento e direção espiritual se 

confirma,  

 

A direção espiritual é uma ajuda no caminho da santificação para todos os fiéis em 

qualquer estado de vida. Atualmente, enquanto se observa uma busca de orientação 

espiritual por parte dos fiéis, adverte-se ao mesmo tempo a necessidade de uma 

maior preparação por parte dos ministros, a fim de poderem prestar diligentemente 

este serviço de aconselhamento, discernimento e acompanhamento. Onde existe tal 

prática, se dá uma renovação pessoal e comunitária, surgem vocações, espírito 

apostólico, alegria na esperança.
71

 

 

O Padre Rocha também comenta sobre a direção espiritual concorda com as 

conceituações anteriores (em que há harmonia entre aconselhamento e diretor espiritual) e 

acrescenta a direção espiritual como o lugar da escuta de Deus, 

 

Percorrendo os séculos, a história mostra que a ideia de “paternidade espiritual” 

sempre esteve presente na humanidade (SCIADINI, 2006, p.57-62). A própria 

história da salvação pode ser tomada nessa perspectiva. Deus que escolhe e conduz 

seu povo, indicando-lhe caminhos certos para trilhar por meio de lideranças que 

suscita entre eles3 . Pensando o ser humano como ser de possibilidades, como 

pessoa que traz dentro de si potencialidades para realizar e viver projetos, no âmbito 

da espiritualidade deve-se pensar essa questão da direção espiritual como caminho 

eficaz para a construção de uma autêntica vida humana e cristã.
72
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A partir dos esclarecimentos verificados em Patterson e Eisenberg e nos padres César 

Freitas e Henri Nouwen, direção espiritual e aconselhamento pastoral, com terminologias 

distintas, possuem a mesma finalidade que é dirigir a disciplina da consciência. Para o 

aconselhamento, em comparação à orientação espiritual, o redirecionamento espiritual e o 

alívio da alma pela ação pastoral. A orientação espiritual tem a ver com disciplinamento. O 

aconselhamento tem a ver com a escuta, o acompanhamento e a ação para a cura.      

 

Considerações Finais 

 

Neste capítulo, a conjugalidade foi estudada numa mudança de época que torna o 

cenário para o aconselhamento pré e pós nupcial ainda mais desafiador ao pastor 

aconselhador.  Este é convidado a ter um olhar acurado sobre os objetos e as realidades 

circundantes. O olhar pastoral se concentra nas culturas que se entrelaçam socialmente, nas 

mudanças sociais e culturais, em que há estruturas e pessoas envolvidas, e procura considerar 

as causas e as consequências de um fato, a fim de descobrir o que é que o acontecimento 

revela.  

Dado que o contexto pastoral em que se dá o aconselhamento pastoral nesta mudança 

de época foi bem delimitado nesta etapa do ver, o próximo passo que será o de julgar, ou 

melhor, discernir. Esta etapa vai suscitar do pastor um olhar criterioso para bem aconselhar os 

cônjuges a superarem as crises e guardarem o sentido das promessas matrimoniais e tudo o 

que elas implicam. 

 

 

 

*.  *.  * 
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CAPÍTULO III 

 

O DISCERNIMENTO PASTORAL CONJUGAL NAS DIMENSÕES TEOLÓGICO-

NORMATIVO-PASTORAL  

(JULGAR) 

 

Introdução 

 

Neste capítulo, sob a perspectiva do JULGAR, abordará o discernimento pastoral 

conjugal, em suas dimensões teológico-normativo-pastoral segundo a tradição de Jesus; 

segundo a tradição Batista Renovada; segundo a tradição católica; e, por fim, o papel da 

consciência em sua relação com a tradição.  

Na etapa do JULGAR, segunda etapa do método V-J-A, o pastor aconselhador busca 

discernir o mundo intra e interpessoal, a partir dos critérios de Jesus, valendo-se dos aportes 

oriundos das tradições católica e batista. Os eixos de apoio para a reflexão analítica partem do 

Teólogo Marciano Vidal, em seus livros: A moral do Amor e da sexualidade, Ética Teológica: 

Conceitos Fundamentais e Moral do Matrimonio; bem como da obra maior do pastor 

metodista, doutor em Filosofia, Cuidado Pastoral em Tempos de Insegurança – Uma 

hermenêutica teológico-pastoral, oferecendo elementos para a terceira etapa do método, ou 

seja, o agir. 

 

1. Relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a tradição de Jesus 

    (Dimensão teológica – normativa – pastoral) 

 

O objetivo desta seção é aferir a relação entre conjugalidade e aconselhamento, 

segundo a tradição de Jesus, em conexões com as dimensões teológico-normativo-pastoral. 

Nesse empreendimento, leva-se em conta o fato de que o aconselhamento, como processo 

organizacional metodológico, é muito mais complexo hoje do que nos tempos de Jesus e dos 

primórdios da igreja primitiva. Embora possa não ter havido um método sistemático de 

aconselhamento na época de Jesus, a Bíblia, contudo, mostra ter havido certo cuidado 

decorrente da inclusão de elementos espirituais, tais como, o amor e o perdão (Cf. Mc 10,17-

31; Jo 8, 1-11).  

É inegável que o atual aconselhamento pastoral cristão tenha se desenvolvido a partir 

do legado espiritual-ministerial do Mestre de Nazaré. SCHNEIDER–HARPPRECHT reitera, 
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em complementariedade, dizendo que a transformação do aconselhamento pastoral se deu 

pela descoberta da psicologia nos séculos XIX e XX, a partir da qual pôde se desenvolver 

com base numa organização metodológica.
73

 O aconselhador, antes de qualquer coisa, olha 

para si mesmo a fim de melhor refletir sobre um julgamento alheio; busca ter um 

conhecimento cada vez mais profundo da mensagem cristã, por meio de estudos, cursos, 

etc...; de uma vida em clima de oração; de um diálogo profundo com Cristo, presente no meio 

de nós e na vida da igreja; de uma purificação cada vez maior de nosso egoísmo pessoal.
74

 

Além do cuidado pessoal, o aconselhador vai se deparar com as ferramentas de 

trabalho, apresentadas ou desenvolvidas por outros aconselhadores, os quais, por sua vez, 

contribuem para o aparecimento de modelos diferenciados de aconselhamento. Esses modelos 

podem ser bíblicos (ou não), com interação psicológica (ou não). A escolha deles é 

comumente percebida pela confissão de fé que cada aconselhador possui. Diante disso, a 

visão do pastor pode ficar delimitada pelas preconcepções éticas e morais e até por adoção de 

crença fundamentalista.  

No estudo de Roger Hurding os tipos de métodos são chamados de: exclusão, 

assimilação, ecletismo, compartimentação e integração, a saber: 

  

a) Exclusão: Não aceitação do uso da psicologia durante o processo de 

aconselhamento. A ênfase se dá pela revelação de Deus por meio de sua palavra. 

Entre os que aderem à exclusão de forma mais radical estão Jay Adams e Martin e 

Deirdre Bobgan;  

b) Assimilação: As metodologias são acolhidas. As pressuposições são rejeitadas, 

mas se mantêm os objetivos e os métodos. Quando as pressuposições e os objetivos 

são rejeitados ou modificados e há uma apropriação das técnicas básicas. Neste 

caso, há acolhimento em níveis variados das metodologias e abordagens 

psicoterápicas;  

c) Ecletismo: Os conselheiros se ajustam a determinados aconselhandos e 

necessidades, acolhem ideias e métodos de fontes distintas. Entre eles, Paul 

Tournier, Frank Lake e Howard Clinebell, mostram elementos de ecletismo;  

d) Compartimentação: Nessa perspectiva, teologia e psicologia são consideradas 

importantes para o entendimento do sofrimento humano, bem como ferramentas 

significativas para a prática do cuidado pastoral. No entanto, podem gerar um 

entendimento dualista a serem corrigidos para o intento do objetivo;  

e) Integração: Busca-se promover integração entre teologia e psicologia, além de 

outras áreas do conhecimento, demonstrando as possiblidades da comunhão entre os 

saberes no campo do ministério de ajuda.
75 

 

                                                      
 
73

 SCHNEIDER–HARPPRECHT, As transformações do Aconselhamento Pastoral até hoje, Estudos Teológicos 

São Leopoldo v. 56 n. 2 p. 306-320 jul./dez. 2016, p.311. 
74

 BORAN, O senso crítico e o método VER-JULGAR-AGIR para pequenos grupos de base, 1977, p. 90. 
75

 Cf. HURDING, R., A árvore da cura, pp. 305, 314. 



55 
 

 
 
 

Por trás desses pressupostos de Hurding, toda a verdade é verdade de Deus, venham 

de onde vierem, tudo é do Deus criador e sustentador de todas as coisas, seja essa verdade 

referente aos escritos bíblicos ou associada ao conhecimento científico.  

Para Jay Adams, (considerado o maior conservador de todos os aconselhadores), a 

Bíblia (Antigo e Novo Testamento) é absoluta e deve ser a única base do aconselhamento, 

dela e apenas dela se pode encontrar a fonte para a mudança pessoal do indivíduo, pois nela se 

vê a vontade de Deus, 

 

A Bíblia é a base para o aconselhamento cristão por causa de tudo que representa, 

ou do que está envolvido no aconselhamento (mudança de vida a partir da mudança 

de valores, crenças, relacionamentos, atitudes, comportamentos). Que outra fonte 

poderia nos fornecer um padrão para tantas e tais mudanças? Que outra fonte nos 

diria como realizar tais mudanças de modo que agrade a Deus?
76

 

 

Schneider-Harpprecht em sua versão diz que nas igrejas evangélicas há quatro tipos de 

aconselhamentos, 

 

a) Fundamentalista (noutético)
77

, de Jay Adams, que visa o aconselhamento centrado 

na Bíblia como única fonte de orientação relativa ao ser humano, e as causas de seu 

sofrimento. Além de rejeitar toda perspectiva psicológica;  

b) Evangelical da psicologia pastoral, integrando a psicologia com a teologia, 

caracterizando-se por um modelo „psicoteológico‟;  

c) Holístico ou de crescimento de Clinebell, baseado na libertação rumo à 

integralidade;  

d) Contextual, que apresenta um aconselhamento em grupos que se unem para 

apoiar-se mutuamente em prol de uma causa: pobres, moradores de rua, sem-terra, 

mulheres.
78 

 

Por trás dos pressupostos de Schneider-Harpprecht, é possível perceber que o processo 

de aconselhamento dependerá dos aconselhadores para que habilmente possam escolher o 

método mais apropriado, se fundamentalista, evangelical, holístico ou contextual. Certamente, 

a confissão de fé de cada um é determinante para isso. É possível supor que uma escolha 

prévia do modelo de aconselhamento, não adaptativa ao perfil do aconselhando, indique juízo 

de valor ao processo, por parte do aconselhador, o que pode afetar no resultado. 
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Clinebell, a partir de sua visão holística (integral), diz que o aconselhamento percorreu 

um grande caminho e afirma que os recentes trabalhos realizados pelos conselheiros (as) se 

conectam ao ministério do Mestre de Nazaré. Clinebell diz que,  

 

É importante que nós, aconselhadores pastorais, nos vejamos dentro da longa e rica 

herança da poimênica. Quando se engajam em poimênica e aconselhamento com 

pessoas atribuladas, os pastores estão andando nas pegadas de uma longa fila de 

pastores sensíveis e dedicados que se estendem, através dos séculos, até um jovem 

carpinteiro judeu cujas palavras e cujo toque trouxeram cura e crescimento para 

pessoas atribuladas no primeiro século de nossa era.
79

 

 

 

Nessa perspectiva, há um fio condutor que leva os aconselhadores a prestarem atenção 

aos princípios espirituais de Jesus (do amor e perdão), sem excluir as normatividades do 

matrimônio, as quais Jesus, quando inquirido (Cf. Mc 10,2-12), defendeu em continuidade 

aos preceitos de Moisés, como foi o caso do casal em situação de divórcio, por exemplo. Para 

Marciano Vidal, no que diz respeito ao amor conjugal, Jesus era a favor da manutenção do 

casamento em continuidade à lei da antiga aliança, como lei de continuidade e lei de 

aperfeiçoamento.
80

 A atitude de Jesus diante da instituição do matrimônio é de exigir o 

cumprimento do ideal do amor que existia “desde o princípio” no casal ideal e primeiro e que, 

por condescendência pedagógica diante da dureza do coração (Cf. Mc 10,5), Deus não havia 

querido exigir. O ensinamento de Jesus se coloca na linha de querer levar à realização plena a 

realidade do amor tal como foi dado pelo criador.
81

 

A igreja primitiva segue a mesma orientação e o Apóstolo Paulo, em 1 Cor 7,10-11 

afirma, seguindo o “preceito do Senhor” (Cf. v.10a), que a mulher “não se separe do marido” 

(Cf. v.10b) e que o marido não repudie a sua esposa (Cf. v.11b); em caso de justa separação, 

“não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido” (Cf. v.11a).  O teólogo Marciano Vidal, 

quando trata do amor conjugal, sobretudo a respeito do divórcio, não se refere a um possível 

acompanhamento pastoral, no sentido de haver atenção para a manutenção da vida conjugal 

desgastada (ou enfrentando crises). Ele nos faz subentender que o cristão, agora na revelação 
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cristã, a caridade é plenificada ao entrar no âmbito da aliança de Cristo com a Igreja. “Em Ef 

5,22-33 a aliança de Cristo com a Igreja, de cuja realidade é tipo a passagem do Gn 2,24, 

ilumina a realidade do amor conjugal, elevando-o a uma altura incrível”.
82

 

Segundo as perspectivas expostas, o matrimônio constitui-se em um bem maior que, 

desde a tradição de Jesus, tem sido visto como um propósito linear e espiritual em conservá-

lo. Com isso, os ministros do evangelho, pela ação intervencionista preventiva e corretiva do 

especialista da área do aconselhamento, propõem meios a fim de se evitar o divórcio em que a 

normatividade bíblica o restringe. 

 

2. Relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a tradição Batista Renovada     

    (Dimensão teológica – normativa – pastoral) 

 

Esta subseção abordará a relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a 

tradição Batista, no que se refere às dimensões teológico-normativo-pastoral, e se baseia, para 

a tomada de decisões, em seu estatuto denominacional. No primeiro capítulo, é descrito: Da 

denominação, sede e fins; e, no primeiro artigo lê-se: “Constitui-se na cidade de São Bernardo 

do Campo, na data de 08 de maio de 2005, a Igreja Batista neste estatuto, designada 

simplesmente por „Igreja”. No terceiro capítulo, o texto do artigo sétimo segue na íntegra 

(ipsis litteris), em que é nítida a percepção da ausência de normatividade doutrinária para as 

fases pré e pós nupcial, tampouco aos divorciados e recasados. 

O terceiro capítulo: Da declaração de fé; artigo sétimo, que a igreja Batista estabelece 

como orientação a seus membros: 

a) Cremos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, revelada aos homens, e a nossa 

regra de fé e conduta. 

b) Cremos em Deus, o Pai, em Jesus Cristo, o Filho e no Espírito Santo a terceira 

Pessoa da Trindade, Jo 14.26 e Jo 20.21. 

c) Cremos na regeneração e justificação pela fé, Rm 3.28 e 5.19, Jo 3.17, Tt 3.5, I Pe 

1.23. 

d) Cremos no batismo no Espirito Santo, em uma vida santificada, com a evidência 

de falar línguas espirituais, conforme At 2.1-4, 10.44-48 e 19.6.  
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e) Cremos que o Espírito Santo opera também na Igreja através dos dons espirituais, 

conforme I Co 12.1-12. 

f) Cremos na cura divina para o corpo, conforme Mc 16.17-18; Tg 5.13-15 e Is 53. 

g) Cremos no nascimento virginal de Cristo, da virgem Maria, por obra do Espírito 

Santo, conforme Mt 1.8; Lc 1.27. 

h) Cremos na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mt 27.50; 

28.1-10, Lc 23.4; 24.1-12. 

i) Cremos na segunda vinda de Jesus, conforme Mt 24.27-31; At 1.10-11. 

j) Cremos na ressurreição dos mortos – justos e injustos – conforme Jo 5.28,29; At 

24.25; At 24.25; I Co 15.51-52. 

k) Cremos na felicidade eterna dos justos e na perdição dos ímpios, conforme Jo 

5.28-29; Ap 7.14-17 e 21.8. 

l) Cremos no batismo nas águas por imersão de significado espiritual, como ordenou 

Jesus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme Mt 28.19, Rm 

6.3-11 e Gl 3.26-29. 

m) Cremos na entrega dos dízimos, conforme Mt 23.23; I Co 16.1; e II Co 9.6-8. 

n) Cremos que o evangelho de Cristo tem de ser pregado a todas as pessoas, em todo 

o mundo, conforme Mt 28.19-20; 24.14; Mc 16.15 e Lc 24.47. 

o) Cremos na comemoração da ceia do Senhor, conforme I Co 11.23-26; Mt 26.26-

29. 

 

A confissão de fé no estatuto da igreja Batista, no que se refere às questões teológico-

normativo-pastoral, firma suas convicções, fundamentalmente na Bíblia, nas doutrinas da 

Trindade, Soteriologia (salvação, regeneração e justificação por fé), Batismo, Milagres, 

Missão, Escatologia (reino milenar e vida eterna), Dízimos e Ceia. Enquanto que, em relação 

à preparação dos noivos para a vida conjugal e aos casais membros vivenciando crises, não se 

nota nenhum planejamento, nem tão pouco um acompanhamento pastoral sistemático. Apesar 

de o número de divórcios crescerem nos últimos tempos, está, no entanto, sob controle (ou 

seja, ainda é possível que a equipe pastoral dê conta dos casais membros da igreja). Em 

havendo situações necessárias para medidas disciplinares de (membro(s) estar(em) ferindo os 
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princípios bíblicos, por situações de fornicação, adultério, divórcio, etc.), a equipe ministerial 

é convocada para tratar das demandas pontuais.
83

   

 

3. Relação entre conjugalidade e Aconselhamento segundo a tradição Católica 

    (Dimensão teológica – normativa – pastoral) 

 

Entre as igrejas católica e protestante, nota-se considerável cuidado para com as 

famílias. Entretanto, há notória diferença entre elas.
84

 Em relação ao que é normativado pelas 

igrejas protestantes, como já visto na primeira seção deste capítulo, há pelo menos cinco 

distintos tipos de modelos de aconselhamentos, o que gera distintos modos de julgar e de um 

agir pastoral. Na exortação apostólica Amoris Laetitia (Papa Francisco) em acréscimo a 

Familiares Consortio (João Paulo II), nota-se, na Igreja católica, uma proposta geral do Papa 

de intencionar a ação pastoral para as famílias. Dos nove capítulos da Amoris Laetitia (AL), 

destacam-se os capítulos seis e oito, pois estão voltados para a ação pastoral em relação aos 

casais pré e pós nupcial (o que interessa a este estudo). No capítulo seis (n. 199 ao n. 258), 

cujo tema é Algumas perspectivas pastorais, o Papa destaca o modo de se anunciar o 

evangelho em família, no guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio, no 

acompanhamento dos primeiros anos da vida matrimonial, no iluminar crises, angústias e 

dificuldades, e, por fim, quando a morte trava o seu aguilhão. 

No capítulo oitavo (n. 291 ao n.312), cujo tema é Acompanhar, Discernir e Integrar a 

Fragilidade, o Papa destaca a gradualidade pastoral, o discernimento das situações chamadas 

“irregulares”, as circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral, as normas e o 

discernimento, a lógica da misericórdia pastoral.   

O Papa Francisco ainda se preocupa em dizer, 

 

Os debates do caminho sinodal mostraram a necessidade de desenvolver novos 

caminhos pastorais, que procurarei agora resumir em geral. As diferentes 

comunidades é que deverão elaborar propostas mais práticas e eficazes, que levem 

em conta tanto a doutrina da Igreja como as necessidades e desafios locais. Sem 

pretender apresentar aqui uma pastoral da família, limitar-me-ei a coligir alguns dos 

principais desafios pastorais.
85
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Os Padres sinodais insistiram no fato de que as famílias cristãs são, pela graça do 

sacramento nupcial, os sujeitos da pastoral familiar, sobretudo oferecendo “o testemunho 

jubiloso dos cônjuges e das famílias, igrejas domésticas”.
86

 

Nesse incentivo de achego pastoral aos casais, 

 

Os Padres disseram que “é indispensável um discernimento particular para 

acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Tem-se de 

acolher e valorizar, sobretudo a angústia daqueles que sofreram injustamente a 

separação, o divórcio ou o abandono, ou então foram obrigados, pelos maus-tratos 

do cônjuge, a romper a convivência. Não é fácil o perdão pela injustiça sofrida, mas 

contribui um caminho que a graça torna possível. Daí a necessidade de uma pastoral 

da reconciliação e da mediação, inclusive através de centros de escuta especializados 

que se devem estabelecer nas dioceses.” Ao mesmo tempo, “as pessoas divorciadas 

que não voltaram a casar (que são muitas vezes testemunhas da fidelidade 

matrimonial) devem ser encorajadas aa encontrar na Eucaristia o alimento que as 

sustente no seu estado”.
87

   

 

No que diz respeito ao que é normativo da vida conjugal, o Papa ainda diz que, “... não 

se trata apenas de apresentar uma normativa, mas de propor valores, correspondendo à 

necessidade deles em que se constata hoje em dia, mesmo nos países mais secularizados...”
88

 

 O aconselhador com discernimento iluminado para JULGAR os fatos aferi seus olhos 

aos de Jesus, pelo amor e pelo perdão, o pastor avalia as dimensões teológico-normativo-

pastoral que o envolvem para apurar o entorno da vida conjugal e com base na tradição de 

Jesus - que procurou amar e perdoar - revê a tradição da igreja local a fim de melhor refazer-

se. Diante disso, o que resta é entender o papel fundamental para a consciência diante da 

tradição que é revisável. 

 Vemos no Papa Francisco uma preocupação com a família desde o seu nascedouro 

bem com o seu permanente cuidado. Daí, damos um salto para um despertar da consciência 

para o que resta ao entendimento do papel fundamental da consciência diante da tradição de 

Jesus que, por vezes, poderá ser submetida a novas dinâmicas promotoras de valores pessoais 

e cristãos, gerando, com isso, nova reflexão e, possivelmente, novas formas de julgar. 

 

4. O papel da consciência em sua relação com a Tradição 
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Antes da abordagem da relação da consciência com a tradição, faz-se necessário 

conhecer o significado da palavra consciência, dado o entendimento de que o pastor 

aconselhador cristão deve ser antes de tudo um homem de consciência com base e dinâmica 

teológicas. 

Miranda, no livro Ética Teológica: Conceitos fundamentais, organizado pelo teólogo 

Marciano Vidal, versa que o termo “consciência”, em grego, sýnoida,  é etimologicamente um 

composto formado por uma partícula que exprime a ideia de concomitância, acompanhamento 

(syn), e um verbo de conhecimento (oida). O campo semântico da consciência da Grécia 

clássica refere-se a um saber compartilhado, não do domínio público, mas reduzido a um 

círculo limitado de pessoas. No entanto houve algumas evoluções para formas de 

interioridade e responsabilidade pessoal ao ser substituída a confissão inicial perante o mestre 

pela confissão a si mesmo (exame de consciência).
89

 

Miranda descreve as noções da consciência pela história, pela bíblia, pela teologia 

patrística, pelo período da vida monástica à análise escolástica, pelo casuísmo moral onde 

dedica um tópico, o II. Novo conceito e função da consciência. Sobre eles falaremos.  

a) Em princípio, Bíblia e consciência são duas realidades que logicamente 

tenderiam a se ignorar mútua e positivamente. Nada mas alheio a uma mentalidade 

semita, a qual deu literariamente origem à Bíblia, que recebeu nossa categoria e 

conceito de consciência.  

- O Antigo Testamento que recebe grande influência semita, tem a consciência em 

conexão com as palavras coração (aparece 850 vezes) e conhecimento. O coração 

e o conhecimento, portanto, são duas categorias desintelectualizadas que nos 

abrem a uma dinâmica da consciência de tipo mais vital e personalista. São 

também duas categorias pertencentes ao âmbito, da fé, em virtude das quais a 

noção de “consciência” adquire este caráter eminentemente religioso. 

- O Novo Testamento, o sentido de consciência é paulino. Pode-se dizer que, em 

Paulo, seguindo a tradição semita do coração, a noção de “consciência” exprime a 

globalidade da pessoa em sua dimensão de abertura e sensibilidade religiosa. Para 

Paulo o novo “viver em Cristo” ou “viver segundo o Espírito”, faz com que a 

pessoa possa falar de uma nova situação ontológica da pessoa que se manifesta 

mediante a fé. A consciência também aparece como testemunha e juiz interior do 
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valor moral das próprias ações (Cf. Rm 2,14-15); como instância crítica interior 

que se situa frente ao sujeito que age e permite falar dessa espécie de 

desdobramento da pessoa (Cf. 2 Cor 1,12-13). Dentro desta concepção da 

consciência cabem as qualificações de “boa” e “pura” que aparecem nas pastorais 

e em outros escritos (At 10,12; Tt 1,15; 2 Tm 1,3). Porém, é a identificação da 

consciência com a fé que é o mais característico da intuição paulina.
90

  

b) Na Teologia Patrística, a consciência está muito próxima da consciência bíblica, 

com influência do pensamento filosófico platônico e estóico, e as categorias 

procedentes deste âmbito, imprimindo vestígio de intelectualização. Consciência 

significa, geralmente, convencimento, consciência psicológica, consciência do 

valor ou escala de valores, conhecimento, interioridade, reflexão, modo de pensar 

ou de sentir, atitude espiritual. A consciência exerce uma função manifestativa do 

que a vontade Deus é para o homem. Nela a pessoa encontra a voz de Deus que se 

manifesta a ela em forma de lei, e através dela o homem faz o caminho de volta ou 

de resposta a Deus que fala através da consciência. Esta se torna o ponto de 

confluência no qual a vontade de Deus e a resposta do homem se encontram.
91

 

c) Da monástica à análise escolástica, no século XIII, conceitua-se a noção de 

consciência mais vinculada à cultura e tradição ocidental. Nesse momento 

acontece o confronto entre dois mundos diferentes, o monástico e a escolástico. A 

teologia monástica procura se acercar do problema da vida prática individual, 

dentro do chamado “existencialismo cristão”. Em linhas gerais, seu pensamento 

está próximo do pensamento bíblico, porém filtrado pela sensibilidade do homem 

medieval. A Escolástica, por sua vez, com Santo Tomás, abre-se uma concepção 

antropológica nova: o homem como imagem de Deus e, portanto, de forma 

análoga com Deus.
92

 

d) A consciência e o casuísmo moral, Desde Trento até o Concílio Vaticano II, a 

consciência se consolida como tratado de primeira ordem na Teologia Moral. A 

consciência passa ser serva da lei (deve-se evitar o mal; ora, o roubo é mal).
93
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No novo conceito e função da consciência, a consciência tem experimentado 

ultimamente um processo de dilatação por todo o desenvolvimento que as ciências 

antropológicas experimentaram no último século, Miranda cita os reparos trazidos para essa 

consciência provenientes das ciências biológicas, psicológicas e sociais, e são elas: 

 

- A bioquímica e a biologia molecular puseram de manifesto que todos os 

fenômenos vitais podem ser explicados química e fisicamente, chegando ao ponto 

de considerar os fenômenos de ordem espiritual como o resultado último de 

complexos processos biológicos. A consciência, como pertencente a este tipo de 

fenômeno, deverá levar em conta e valorizar tudo o que as condições fisiológicas do 

indivíduo supõem para o exercício da liberdade própria. Sem chegar a explicar de 

forma clara a complexidade da consciência, tornam inevitável que seu horizonte se 

dilate ao pô-la em relação com fenômenos fisiológicos que certamente a 

determinam.  

- A psicanálise considerou a “consciência como um fenômeno secundário de 

interiorização e não como uma disposição primária”. A consciência identificada 

como “superego”, não seria mais do que uma espécie de parapeito que as pessoas e 

ordens provenientes do exterior levantaram contra as tendências mais primárias e 

pessoais. O ingrediente da culpa faz parte estrutural do “superego”, já que este foi se 

consolidando sobre o fato de tornar tabu a esfera pulsional do “id” até desembocar 

em complexos de culpa. “A religião, segundo a psicanálise, corrobora a moral social 

no momento em que a consciência é experimentada como a “voz de Deus”, análoga 

à voz do Pai.” In. D.Mieth, Conciencia, em Vários, Fe Cristiana y sociedade 

moderna, 1986, 173-176. 

- A sociologia considerou que a compõe-se de um acervo de normas e valores que 

ela conserva e transmite. Estas normas são assumidas pelo individuo de forma 

progressiva até constituir nele uma espécie de paradigma sociocultural com o qual 

se contrasta sua atuação e do qual recebe um veredicto de correção ou fidelidade 

social. A consciência, do ponto de vista da sociologia, apresenta-se como uma 

aprendizagem ou assimilação social dos compromissos que o individuo tem para 

com esse grupo humano que é, ao mesmo tempo, o que dá forma a esta 

interiorização ético-cultural. Neste processo, o homem parte de uma situação de 

neutralidade ética na qual não há lugar para falar de disposição como reação 

“natural” ante o bem, nem haveria lugar para falar de uma protoconsciência na qual 

fossem encontrados os “primeiros princípios” da conduta; haveria muito menos 

lugar ainda para falar de dimensão religiosa da consciência quando do ponto de vista 

da sociologia (a consciência) não passa de uma instância humanista do eu, o qual 

Deus mais reprime do que impulsiona.
94

 

 

  

 O Concílio Vaticano II, não pretendeu fazer um estudo sistemático sobre a 

consciência. Contudo, contribuiu em torno de três núcleos: 

1º) Natureza da consciência: Trata-se de uma realidade transcendental da pessoa que 

se fundamenta na relação essencial do homem com Deus e com o próximo, o que 

resulta em fazer o bem evitando o mal. 

                                                      
 
94

 MIRANDA, Vicente. Marciano Vidal. (Orgs.) - Ética Teológica: Conceitos fundamentais, Vozes, p. 287-309. 



64 
 

 
 
 

2º) Consciência e ordem moral objetiva: O homem compromete-se na busca de Deus e 

da verdade moral e nesta busca radica sua natureza e sua dignidade.  

3º) Interação consciência/comunidade: Cada pessoa deve realizar a busca de Deus e 

da verdade, mas dentro da tensão dialética que entranha o dinamismo de uma vida 

religiosa como responsabilidade pessoal a uma chama comunitária.
95

  

 

Na relação da tradição com a consciência, cito ainda o que disse Miranda,  

 

A consciência não me põe unicamente ante um saber ou experiência ética que toda 

pessoa deve possuir na hora de decidir, mas também defronta-me comigo mesmo no 

momento em que decido agir. E é neste momento, quando a pessoa decide e opta, 

que a consciência põe de manifesto o valor moral da pessoa que atua.
96

 

 

As versões suprimidas dos especialistas da área do aconselhamento Hurding e Jay 

Adams mostra o que pensam a respeito da consciência em suas abordagens pastorais. 

Hurding, em destaque ao aconselhamento pelo discipulado baseia-se num fundamento teórico 

que se volta para a verdade de Deus na revelação especial e natural. Por sua vez os 

participantes são incentivados a crescer na autoconsciência, à medida que descobrem os seus 

pontos fortes, fraquezas, dons, talentos e habilidades.
97

  

Jay Adams, em seu aconselhamento preferencialmente bíblico, diz que “a tarefa do 

conselheiro cristão é ajudar os casais a tomarem consciência e a assumirem um compromisso 

com as normas bíblicas, instruindo-os sobre como atingir tais objetivos, encorajando-os 

também a persegui-los”.
98

 

 

Considerações Finais 

 

Nas considerações finais, concluímos então que o discernimento pastoral conjugal, nas 

dimensões teológico-normativo-pastoral, alinhado aos critérios e modos de Jesus em cuidar e 

tratar os mais carentes e necessitados, é o paradigma a ser buscado. Embora se possa verificar 

não ter havido um método sistemático de aconselhamento na época de Jesus, a Bíblia, 
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contudo, mostra ter havido certo olhar cuidadoso de Jesus decorrente da inclusão de 

elementos espirituais, tais como, o amor e o perdão.  

Na relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a tradição de Jesus, é 

inegável que o atual aconselhamento pastoral cristão tenha se desenvolvido como fruto do 

legado espiritual-ministerial do Mestre de Nazaré.  

Na relação entre conjugalidade e aconselhamento, segundo a tradição Batista 

Renovada, verificou-se que a Igreja segue o seu próprio estatuto como regimento interno de 

disciplina e conduta, especificamente. Neste capítulo, foi citado o texto em que consta o 

artigo sétimo, se vê nele a nítida percepção da ausência de normatividade doutrinária para as 

fases pré e pós nupcial, tampouco aos divorciados e recasados, ficando a critério de decisões 

provenientes de convocações extraordinárias para os casos pontuais requeridos. 

Na relação entre conjugalidade e aconselhamento segundo a tradição católica, o ponto 

de vista verificado para a prática pastoral, em relação com as dimensões teológico-normativo-

pastoral, se baseia na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia (AL) em que tratou 

sobre o cuidado do olhar pastoral voltado para a família, guiando os noivos para a preparação 

da família, além do seu acompanhamento e, por conseguinte, a suscitação da lógica da 

misericórdia pastoral, para os que estão em estado de irregularidade.   

Em relação ao papel da consciência em sua relação com a tradição, o referencial nesta 

área foi o professor Vicente Miranda, que descreveu as noções da consciência pela história, 

pela bíblia, pela teologia patrística, pelo período da monástica à análise escolástica, pelo 

casuísmo moral onde dedica um tópico até chegar ao novo conceito e função da consciência. 

Diante dessas análises históricas de análise da consciência, podemos concluir que a 

consciência pode ser dirigida pela tradição e pelos conceitos que, em última instância, cada 

um possui a respeito do que entende ser certo ou errado (ethos). Contudo, os critérios de 

reciprocidade, como o bem que eu quero a mim deve ser o mesmo que desejo e busco ao meu 

semelhante, se tornando, então, o ponto de equilíbrio a uma boa consciência. 

Dessa forma, fechamos o terceiro capítulo em como entendemos o JULGAR, a partir 

de perspectivas referenciadas de especialistas, que compreende a segunda etapa do método V-

J-A, com vistas a quem busca o discernimento do mundo intra e interpessoal do 

aconselhando, a partir dos critérios espirituais de Jesus. 

Uma vez que houve o entendimento do correto discernimento pastoral, o estudo 

avança para o AGIR pastoral, para uma prática também sistematizada.   
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CAPÍTULO IV 

 

A PRÁXIS DO ACONSELHAMENTO PASTORAL DE MODO SISTEMÁTICO  

(AGIR) 

 

Introdução 

 

 

Uma vez que no terceiro capítulo foi trabalhado o discernimento do aconselhador nos 

impasses da vida conjugal em mudança de época, neste capítulo, que contempla o AGIR, 

analisar-se-á o papel do conselheiro diante das crises conjugais, os modelos de 

aconselhamento e as possíveis saídas apresentadas diante de problemas mais comuns; o 

próprio método V-J-A, aqui utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, agora aplicado  no 

próprio processo de aconselhamento pré e pós nupcial;  o aconselhador e sua recusa de 

condução da consciência, como prevenção às tecnologias de controle do poder pastoral; o 

limiar entre aconselhamento e terapia conjugal; o momento da intervenção do especialista na 

relação conjugal e, por fim,  o papel do conselheiro frente aos novos modelos de família e sua 

preparação e atualização teológico-pastoral. 

Para tanto, cabe, antes de qualquer coisa, situar a via do aconselhamento conjugal no 

âmbito da prática pastoral. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), considerado o pai da 

teologia prática, em seu arranjo sistemático das disciplinas teológicas, diz que o objetivo da 

teologia é orientar e guiar a igreja e que a teologia prática, nesse arranjo, é a coroa da 

teologia. Assim diz o pensador: 

 

A teologia prática, desde suas origens, procura realçar o compromisso eclesial da 

teologia. A teologia prática tem como uma de suas instâncias de trabalho 

aprofundar, de maneira crítica, a relação do processo de formação teológico-pastoral 

com a vida da igreja e das sociedades. A teologia prática, como disciplina 

acadêmica, não pode jamais deixar de referir-se às Escrituras, à história e à dinâmica 

tradição do saber teológico.
99

 

 

A teologia prática, portanto, se ocupa com as questões básicas da existência humana 

em  sua totalidade, seu sentido e finalidade. Sathler-Rosa reforça: 
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que os horizontes conceituais da teologia prática se entrelaçam de modo dialético e 

de maneira inevitavelmente complementar: (1) parte de sua prática é elaborar 

teorias, isto é, consiste no estabelecimento dinâmico de teorias elucidativas das 

práticas eclesiais e comunitárias, em diálogo constante com essas ações, retirando 

delas conteúdos apropriados a seus objetivos como disciplina curricular; (2) a 

teologia prática inicia seu pensar a partir da existência humana com suas 

ambiguidades e em suas múltiplas interações; busca, nas Escrituras e nas inflexões 

da tradição da igreja, as fontes de sua interlocução com a realidade histórica e com 

as ciências, os fundamentos de suas validações, oposições, críticas e 

contribuições.
100

   

 

A teologia pastoral, por sua vez, como disciplina acadêmica, ligada por suas 

concepções à teologia prática, pode ser considerada um ramo da teologia prática que transita 

com outras áreas do campo teológico.
101

 

Sathler-Rosa faz referência teológico-pastorais ao que parece ser o embrião da 

teologia pastoral, com longa e sólida presença nas tradições do cristianismo: 

 

Gregório Magno (540-604) autor do liber regulae pastoralis (O livro de orientações 

pastorais), destinado a pastores e bispos. Thomas Oden (1984, p.55) resume em 

quatro axiomas essa obra clássica: (1) as respostas pastorais variam dependendo do 

caso apresentado; (2) uma virtude de relevo pode ocultar um vício correspondente, o 

qual deve merecer atenção pastoral; (3) o cuidado pastoral espelha o cuidado de 

Cristo por nós e (4) a autoridade pastoral somente é validada por meio do serviço 

humilde, conforme o exemplo de Jesus.
102

  

   

Outro período importante, considerado por Sathler-Rosa, aquele posterior à segunda 

guerra mundial, em meio ao qual surgiu renovado interesse pelos estudos teológico-pastorais 

de maneira mais “sistemática e cientifica”. Desde então, vem crescendo o interesse gradativo 

em território nacional e internacional.
103

 

O aconselhamento pastoral
104

(um ramo da teologia prática), por sua vez, surge em 

contexto americano do século XX, sendo o termo “aconselhamento pastoral” usado para 

denominar o trabalho do pastor em auxiliar as pessoas a cuidarem de si mesmas, por meio de 

um maior entendimento dos conflitos que as afligiam.  
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Zaracho esclarece:  

 

Nos primeiros séculos o aconselhamento pastoral recebia o nome de „cura das 

almas‟. Em sua origem, a palavra cura não têm o significado atual, hoje em dia se 

refere a sarar. Antes, uma pessoa curava a outra quando se dava um trato adequado, 

quando se interessava por ela. Era primordialmente uma atitude, e a ênfase não 

estava no resultado, mas, antes de tudo na relação. Curar indicava comumente 

„cuidar‟, „ter interesse por‟, incluía o conceito de saúde entendia como 

crescimento.
105

 

 

Portanto, o aconselhamento teve sua própria história, precedida pelos campos da 

teologia pastoral e prática, que surgiu diante da necessidade especificamente humana. E qual 

seria, então, o papel do aconselhador diante às crises conjugais? É o que se tentará responder 

a seguir. 

 

1. O papel do conselheiro nas crises conjugais 

 

Clinebell dedica um capítulo inteiro do seu livro só para o aconselhamento a casos de 

crises matrimoniais e observa que os pastores precisam desenvolver habilidades para o 

aconselhamento do matrimonio e da família. Ele diz: “as oportunidades do pastor são tão 

frequentes e cruciais, que alto grau de competência se torna imperativo”
106

, ao desmembrar os 

papéis em quatro fatores inter-relacionáveis. 

O primeiro fator: o pastor atua de forma natural em um contexto de muitos sistemas 

familiares. Seu papel proporciona contatos diversos junto a casais nos sucessivos estágios e 

pontos de tensão do ciclo vital da família. Tais pastores, enquanto educadores, podem ser 

vistos em diversos departamentos de ensino da igreja (ensinam intuições da tradição religiosa 

que fomentam o relacionamento, assim como habilidades contemporâneas de comunicação e 

solução de conflitos). Na experiência do próprio Clinebell, em meio a palestra e sermões 

abalizados e solicitados, tanto o matrimônio quanto a vida familiar criam muitas vezes 

oportunidades de aconselhamento.
107
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O segundo fator: O pastor se depara com valores que estão, muitas vezes, em jogo. 

Um matrimônio sadio e em crescimento, com momentos de alegria e de êxtase bem como de 

conflitos e dores, pode ser a coisa mais próxima ao céu na terra a que muitos de nós seres 

humanos finitos conseguimos chegar. Inversamente, uma família dividida, resultante de 

matrimônio mutuamente destrutivo, pode ser uma aproximação bastante exata do inferno 

sobre a terra. Pelo aconselhamento, um pastor pode contribuir, a longo prazo, à manutenção 

da saúde mental, física e espiritual de parceiros conjugais, de seus filhos, dos filhos de seus 

filhos, e mesmos de seus bisnetos e futuros descendentes. Dessa forma, o aconselhamento 

pode focalizar uma luz saradora e geradora de crescimento diretamente sobre as raízes da 

saúde e enfermidade da personalidade. Uma necessária habilidade de prevenção positiva de 

patologia mental e espiritual.
108

   

Um terceiro fator: A instituição do matrimônio está sendo desafiada, hoje mais do que 

nunca, pelos índices cada vez mais altos de divórcio, de abandono da família, espancamento 

da esposa, abusos de crianças, delinquência juvenil, suicídio, bem como tédio, sofrimento e 

infelicidade conjugais. Tais ocorrências constituem a evidência esmagadora de que o 

matrimônio é com demasiada frequência uma experiência traumática para a pessoa que 

estabeleceu um vínculo conjugal.
109

  

Um quarto fator: as profundas mudanças ocorridas nos papéis, relacionamentos e 

identidades de mulheres e homens durante a década passada. Essas mudanças abalam e muitas 

vezes desintegram as fundações dos matrimônios tradicionais. A crescente conscientização e 

merecida insistência de um número cada vez maior das mulheres em obter oportunidades 

equitativas no âmbito social e econômico (distribuições de tarefas no lar e oportunidade igual 

no desenvolvimento da carreira profissional) representa uma ameaça para muitos homens.
110

  

Friesen, também concorda com Clinebell, e diz que, se o pastor não se dispuser ao 

aconselhamento as pessoas não terão a quem recorrer pelos menos no que tange alguém com 

habilidades treinadas e/ou vocacionado para o exercício do ministério da acolhida gratuita e 

da misericórdia.
111

 Além disso, ele acrescenta também ser necessária, como componente da 

habilidade, a metacomunicação (expressão do rosto, tonalidade de voz, gestos e atitudes) que 

                                                      
 
108

 Ibidem, p. 236. 
109

 Ibidem, p. 236. 
110

 Ibidem, p. 236. 
111

 FRIESEN, Albert. Cuidando do Ser: Treinamento em Aconselhamento Pastoral, p.85. 



71 
 

 
 
 

pode ser notada. É fundamental que o conselheiro conheça a si mesmo, tenha uma 

autopercepção aguçada de seus sentimentos e que seja uma pessoa madura e equilibrada.
112

 

Schipani propõe cinco diretrizes primordiais ao bom desempenho do aconselhamento 

pastoral: 1) preocupação em ajudar as pessoas a levarem vidas sadias e de fé, em meio a 

jornadas humanas normais; 2) desafiar as pessoas a praticarem o bom julgamento, a 

escolherem bem e tomarem decisões sábias numa variedade de dimensões e situações da vida; 

3) concentrar-se em curar relações rompidas; 4) desempenhar um papel-chave frente às 

vulnerabilidades naturais da vida humana – tais como transições difíceis, crises evolutivas e 

acidentais, enfermidades, perdas e morte – participar de várias formas de ministério de cura e 

apoio; 5) focar o trabalho de aconselhamento pastoral aos marginalizados, vitimados, pobres e 

oprimidos.
113

 

Patterson/Eisenberg também traçam os perfis do pastor aconselhador: habilidade em 

levar à extroversão; facilidade em despertar sentimentos de segurança, credibilidade e 

confiança nas pessoas a quem presta ajuda; capacidade de introversão e extroversão; transmite 

interesse e respeito pelas pessoas que estão procurando ajuda; gosta de si mesmo, respeita-se, 

e não usa as pessoas, a quem está tentando ajudar, para satisfazer suas próprias necessidades; 

possui conhecimentos específicos em alguma área que será de especial valor para a pessoa 

que está sendo ajudada; procura compreender o comportamento das pessoas a quem tenta 

ajudar, sem impor julgamentos de valor; é capaz de pensar em termos de sistemas; é 

contemporâneo e tem uma visão global dos acontecimentos humanos; ser capaz de identificar 

padrões de comportamento contraproducentes e procura ajudar as pessoas a substituí-los por 

padrões mais gratificantes; ajuda os outros a olharem para si mesmos e a não responderem 

defensivamente à pergunta: “Quem sou eu?”
114

          

Esses especialistas do aconselhamento comungam a ideia de que o papel do 

conselheiro nas crises conjugais se resume em habilidades de comunicação e de solução de 

conflitos, além da prevenção positiva de patologia mental e espiritual. Igualmente, pensam 

eles, constitui um desafio maior ao pastor o fato de que o matrimônio atual seja visto com 

demasiada frequência como uma experiência danosa à pessoa e, por fim, uma crescente 
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ameaça ao papel masculino em sociedade, haja vista a demanda cada vez maior das mulheres 

pela paridade de direitos e pela divisão das tarefas domésticas.  

Veremos agora os modelos e formas de aconselhamento.  

 

1.1. Modelos e formas de aconselhamento
115

 

 

A maioria dos livros que abordam os métodos de aconselhamento ora vem para o 

Brasil sob influência direta ora proveniente de traduções de escritos idealizados para o 

contexto estadunidense. Christoph Schneider-Harpprecht vê, na América Latina e no Brasil, 

um processo de enculturação da história do aconselhamento pastoral, fornecendo os principais 

modelos adotados pelas igrejas evangélicas. Schneider destaca duas influências quanto aos 

métodos aplicados na prática do aconselhamento pastoral, a saber: o da Psicologia Pastoral 

(pastoral counseling) e a do Aconselhamento centrado na palavra. Ele também faz referência 

a quatro tipos praticados no Brasil. Na sequência, será feito uma breve explanação dos 

mesmos, por meio da qual se buscará um entendimento, ao menos elementar, de cada um 

deles. Eis os modelos a serem abordados: o fundamentalista, o evangelical de psicologia 

pastoral, o holístico de libertação e crescimento e o contextual de uma poimênica de 

libertação. 

 

a) Modelo fundamentalista
116

 emprega os padrões bíblicos de conduta em confrontação 

aos pecados confessados, depois do reconhecimento dos mesmos e do arrependimento.  Este 

processo de aconselhamento pastoral é apresentado no livro Conselheiro Capaz, do Dr. Jay 

Adams
117

 (1929-x), publicado em 1970 nos Estados Unidos e cuja primeira edição no Brasil 

ocorreu em 1977. Além de apontar a Bíblia como única base para o aconselhamento, Adams 
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diz que outros meios (ou recursos) não possuem o mesmo valor. Ao contrário, ele recomenda 

que sejam ignorados
118

. 

Adams
119

 chama sua “técnica bíblica” de aconselhamento noutético
120

, expressão 

derivada do verbo grego outheteo e do substantivo correspondente nouthesia, palavras 

encontradas nos escritos do Apóstolo Paulo e que correspondem aos conceitos de 

admoestação, confronto, e que não são determinadas como vocábulo em nossa língua. Adams, 

então, descreve nouthesia como um vocábulo rico de significação, sem um equivalente exato 

quando se pretende traduzi-la para o português. A confrontação noutética consiste de pelo 

menos três elementos básicos: 

1º) A palavra é frequentemente empregada em conjunção com didásko (que significa 

ensinar). Comunicação de informes (ensino); tornar a informação conhecida, clara, 

compreensível e gravada no coração. Diz respeito a uma atividade do instrutor, por meio da 

qual se pressupõe haver algo de errado com o aconselhando (pecado, alguma obstrução, 

algum problema alguma dificuldade, alguma necessidade que precise ser reconhecida e 

tratada, é uma ideia fundamental) e pelo confronto a necessidade de mudança de conduta e de 

personalidade.
121

  

2º) O segundo elemento inerente ao conceito de confrontação noutética é que os 

problemas são resolvidos noutéticamente (entrevista e discussão), por meios verbais. Três 

exemplos bíblicos são dados. O primeiro é aquele em que ocorre o confronto de Natã com 

Davi, depois do pecado que este cometeu quanto a Urias e Bate-Seba (Cf. 2 Sm 11); de Jesus 

com Pedro, na restauração deste depois da ressurreição de Cristo (Cf. Jo 21) e, por último, na 

censurável conduta de Eli, registrada em 1 Sm 3,13, em que se vê um caso de fracasso, 

justamente pela negligência na confrontação noutética.
122

 

 

Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por causa dos crimes 

que ele sabia que os seus filhos cometiam, e não os corrigiu. (Cf. 1 Sm 3,13 -

Versão Católica)  
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3º) O terceiro elemento presente na noutétese tem em vista o propósito ou motivo 

subjacente à atividade noutética, em que se tem em mente a correção verbal que tende a 

beneficiar o interessado (motivo por excelência proeminente). Eis o exemplo bíblico citado 

por Adams
123

,  

 

Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos (para vos 

confrontar noutéticamente) como meus filhos muitos amados. (Cf. 1 Cor 4,14 - 

VC) 

 

  Mesmo nas mais graves circunstâncias, um cristão desgovernado deve ser 

confrontado noutéticamente como irmão. Outro exemplo bíblico de Adams. 

   

Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. (Cf. 

2 Ts 3,15 - VC) 

 

Assim, nesse modelo de Adams, é possível verificar que a sua experiência no emprego 

do modelo, analisa os efeitos psicossomáticos da culpa (aparentemente retratados em Salmos 

31, 38 e 51. Ainda mais Tiago 5,14-16 que trata a respeito da confissão de pecados), fazendo 

a pessoa migrar de um estado irregular (de pecado e doença) para um estado de libertação, 

tomado pela ação de confissão e arrependimento. Dessa forma, o pastor aconselhador é o 

agente que ajuda o aconselhando a caminhar respectivamente pela culpa, confissão e 

arrependimento tendo como ponto final a sua libertação.
124

 

Adams, em restrição ao seu modelo fundamentalista, ainda ressalta que só aceitará 

críticas e diálogos de terceiros caso contribuam de alguma forma para que seus métodos se 

tornem ainda mais noutéticos e bíblicos. Reafirma, com isso, absoluta limitação ao seu 

modelo de aconselhamento noutético de confrontação tendo como única base os critérios e 

princípios bíblicos normativos.  

 

b) Modelo evangelical de psicologia pastoral (também conhecido como 

psicoteológico)
125

, cujo principal representante é o Psicólogo Gary R. Collins.
126

 Psicólogo 
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clínico licenciado com PhD na Universidade de Purdue. Professor de Psicologia e 

Aconselhamento da Universidade Regente na Virgínia e na Universidade de Pós-Graduação 

Richmont em Atlanta. Collins lecionou Psicologia na Trinity Evangelical Divinity School por 

vinte anos. Cofundador da Associação Americana de Conselheiros Cristãos, fundador e 

primeiro editor da revista Christian Counseling Today, sendo autor de cerca de 50 livros e 

editor geral de 40 títulos adicionais. Dois de seus principais livros foram traduzidos para o 

português e são muito conhecidos e divulgados em igrejas protestantes evangélicas, 

seminários e etc. O primeiro livro dele é “Ajudando uns aos outros”, publicado em 1982 e o 

segundo título é “Aconselhamento Cristão”, sua primeira edição brasileira foi em 1984 com 

edição atualizada em 2011.  

Collins considera ser possível interagir o aconselhamento com outras ciências, 

sobretudo com a psicologia e nessa relação procura legitimar ou conciliar com a Bíblia. Em 

seu livro Aconselhamento Cristão, ele diz que: “O alvo principal de todo conselheiro que é 

discípulo de Jesus Cristo também é este: mostrar às pessoas como ter vida abundante e levá-

las a encontrar o caminho da vida eterna prometida a todo aquele que crê”
127

. Collins dá a 

entender que o cristão precisa cumprir o ideal de Jesus, fazendo com que os aconselhandos se 

tornem também Seus discípulos, baseando-se em Mateus 28,16-18: “Ide, pois, e ensinai a 

todas as nações; batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a 

observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do 

mundo”.
128

 

                                                                                                                                                                      
 
of the same doctrines; it can mean a self-conscious interdenominational movement, with leaders, publications, 
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Collins diz que o aconselhamento pode ajudar pessoas a identificar padrões de 

pensamentos que geram atitudes negativas, aperfeiçoar seus métodos de relacionamento 

interpessoal, ensinar novos comportamentos, orientá-las em decisões difíceis, ajudá-las a 

mudar seu modo de viver, ou ensiná-las a mobilizar recursos internos nos momentos de 

crise. Dentre as muitas pessoas que procuram o aconselhamento, poucas têm noção exata do 

que ele é exceto o fato de quererem se conhecer melhor e se sentirem bem.
129

      

Collins, entre algumas metas do aconselhamento, destaca: 

a) Autoconhecimento: É entendimento de si mesmo, geralmente, é o primeiro passo 

para a cura. Há, geralmente, ideias pré-concebidas de si mesmo, modos de pensar 

prejudiciais ou comportamentos autodestrutivos. Ele cita, por exemplo, a pessoa 

que chegou ao seu consultório dizendo: “ninguém gosta de mim” e não 

conseguem ver esse tipo de reclamação incomoda os outros. O objetivo do 

aconselhamento é levar a pessoa a conhecer a si mesma e o mundo à sua volta. 

b) Comunicação: Muitos problemas conjugais estão relacionados com falhas na 

comunicação do casal. Em outros tipos de relacionamentos interpessoais ocorre a 

mesma coisa. O aconselhando deve ser estimulado a expor seus sentimentos, 

pensamentos e emoções de maneira clara e precisa. Esse tipo de comunicação 

exige que a pessoa aprenda a se expressar com clareza e a interpretar 

corretamente as mensagens transmitidas à sua volta. 

c) Aprendizado e mudança de comportamento: A maioria de nossos 

comportamentos é aprendida. O aconselhamento, portanto, inclui ajudar o 

aconselhando a desaprender comportamentos nocivos, substituindo-os por outras 

formas de ação mais produtivas. Esse tipo de aprendizado ocorre através de 

ensino, da imitação de um modelo que pode ser o do próprio conselheiro ou de 

outra pessoa, por meio da experiência prática, baseada na tentativa e erro. Collins 

dá o exemplo de que um jovem pode estar inseguro para namorar. No entanto, o 

namoro é um comportamento aprendido. 

d) Autorrealização: Autores enfatizam a importância das pessoas atingirem o 

máximo de seu potencial. No caso de um crente, esse termo deveria ser 

substituído por “Cristo-realização”, indicando que o alvo da vida é ser perfeito 
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em Cristo, desenvolvendo ao máximo nossas potencialidades, através do poder 

do Espírito Santo, que dá a maturidade espiritual. 

e) Apoio: Muitas vezes, as pessoas conseguem atingir todos os objetivos 

apresentados acima e desempenham suas funções adequadamente, exceto por 

períodos de estresse ou em momentos de crise. Esses indivíduos precisam 

receber apoio, encorajamento e ajuda para levar a carga durante um período, até 

que possam reagir.  

f) Integridade espiritual: O conselheiro cristão tem um papel de líder espiritual que 

orienta o crescimento do aconselhando, ajuda-o a enfrentar conflitos de natureza 

espiritual e o torna capaz de descobrir crenças e valores significativos. 

 

O conselheiro que tenta impor seus alvos ao paciente, durante o aconselhamento, 

quase nunca surte efeito. A melhor coisa é trabalhar em conjunto com o aconselhando no 

estabelecimento das metas. Estas devem ser objetivas (e não vagas), realistas e, se houver 

mais de uma, organizadas numa sequencia lógica que estabeleça prioridades e, talvez, o 

tempo dedicado a alcançar cada uma delas.
130

 

Collins ressalta que o relacionamento entre aconselhador e aconselhando é 

fundamental (calor humano, sinceridade e empatia)
131

, estabelecendo, contudo, alguns 

critérios que denomina de técnicas de aconselhamento: 

1. Dar atenção: Dar atenção a tudo o que o aconselhando diz, pelo contato visual 

(olhos nos olhos com desejo de ajudar), pela postura relaxada e não tensa e pelos 

gestos naturais, nem de um tipo que possa distrair a atenção do interlocutor. Em 

todo o tempo agir com cortesia, gentileza e fortemente motivado a compreender 

os outros. O aconselhador precisa ater-se ao cuidado pessoal sem cansaço, 

impaciência, preocupação com outros assuntos, distração ou inquietação, para 

não desviar a atenção do aconselhando.  

                                                      
 
130

 Ibidem, p. 46. 
131

 Collins quer dizer o seguinte, 1.Calor humano significa atenção, respeito e numa preocupação sincera, porém 

não sufocante, com o bem estar do aconselhando, independentemente de suas ações ou modo de pensar (Jesus 

demonstrou essa qualidade ao encontrar a samaritana no poço. Embora os padrões morais daquela mulher 

fossem baixos, e Jesus jamais tivesse feito vista grossa ao pecado, ele a tratou como ser humano e com valor; 2. 

Sinceridade significa autenticidade, estar aberto, honesto, alguém que não recorre à falsidade, nem se coloca em 

posição superior. Ser espontâneo, mas não impulsivo; ser franco, mas não insensível.; 3.Empatia: Sensibilidade 

para com o que é pensado e sentido; os valores, crenças conflitos íntimos e feridas da alma. Empatia é a 

capacidade de o aconselhador sentir o mesmo que o aconselhando. COLLINS, 2004, p. 47.  



78 
 

 
 
 

2. Ouvir: Não é simplesmente escutar de forma passiva ou indiferente, mas exige 

uma participação ativa do ouvinte. Para a busca da eficiência Collins recomenda: 

- Ser capaz de deixar de lado os próprios conflitos, tendências e preocupações 

para poder se concentrar no que o aconselhando está transmitindo. 

- Evitar sutis expressões, verbais ou não, de desaprovação ou julgamento em 

relação ao que está sendo dito, mesmo quando o conteúdo for repugnante. 

- Manter os olhos e ouvidos bem abertos para detectar mensagens transmitidas 

pelo tom de voz, postura, gestos, expressões faciais e outras pistas não verbais. 

- Ouvir não apenas o que está sendo dito, mas perceber o que está sendo omitido. 

- Aguardar pacientemente durante os períodos de silêncio ou acessos de choro 

em que aconselhando está reunindo coragem para falar de algum fato doloroso, 

ou apenas organizando o pensamento e se recompondo para continuar a sessão. 

- Olhar para o aconselhando quando ele estiver falando, mas sem encarar nem 

deixar os olhos fiquem passeando pelo ambiente. 

- Ter consciência de que é possível aceitar o aconselhando, sem que isso 

signifique ter que compactuar com suas ações, valores ou crenças. Jesus aceitou 

a mulher apanhada em adultério, muito embora não aprovasse seu 

comportamento.
132

   

3. Responder: Não só ouvir. Jesus era bom ouvinte (dedicou seu tempo àqueles dois 

discípulos perplexos na estrada de Emaús, Cf. Lc 24,13-35); mas, além de ouvir, 

se envolveu em ações e respostas verbais objetivas. 

4. Ensinar: O conselheiro é um educador, que ensina através de instrução, exemplo 

e orientando o aconselhando à medida que este aprende a lidar com os problemas 

da vida, através da experimentação. 

5. Filtrar: Algumas vezes, o aconselhando apresenta um relato distorcido 

deliberadamente, ocultando o que realmente importa ou o que precisa ser 

relatado. Mais frequentemente ainda, os aconselhandos não conseguem ver seus 

problemas sob uma perspectiva mais ampla. Às vezes, os problemas mais 

profundos ficam obscuros. Portanto, o aconselhador precisa categorizar as 

palavras do aconselhando buscando decodificá-las.
133
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O processo de aconselhamento de Collins se constitui da conexão, da exploração, do 

planejamento e do desenvolvimento. Serão explicadas a seguir. 

1. Conexão: Essa é a etapa de início da relação entre aconselhando e conselheiro e 

é consolidada. O aconselhando é tímido o relato dos sentimentos, problemas e 

preocupações. 

2. Exploração: O aconselhando tem necessidade de “contar sua história” revelar 

detalhes de situações problemáticas, falar das chances que perdeu e de suas 

experiências negativas. Essa exploração dos problemas propicia um 

entendimento claro do que está ocorrendo e permite que entre aconselhando e 

aconselhador se construa um bom relacionamento. 

3. Planejamento: Com o tempo o aconselhando começa a ter outra visão da 

situação em que se encontra e novas metas são estabelecidas, como cursos de 

ação que possam levar a solução do problema. Algumas perguntas são 

importantes. O que é possível para mudanças? Alguma coisa pode ser feita para 

melhorar a situação? Há alguma circunstância que não pode ser mudada, no 

entanto, é preciso aprender com ela?  

Alguns conselheiros tentam pular esta etapa, em alguns casos isso até funciona; 

porém, o mais comum é acabar em fracasso. 

4. Desenvolvimento: Depois que as pessoas decidem o que precisa ser feito, é 

necessário estimulá-las a pôr em prática o plano de ação para atingir as suas 

metas. O conselheiro dá apoio, orientação, encorajamento e, algumas vezes, um 

empurrãozinho. No caso de algo dar errado, ambos procuram descobrir o motivo. 

5. Encerramento: O processo de aconselhamento não dura para sempre. Com o 

tempo, conselheiro e aconselhando observam que a relação construída para 

resolver problemas já não é tão intensa quanto antes. O encerramento deve ser 

buscado e a clareza de que se houver a necessidade de novos encontros, as portas 

estarão abertas.  

 

Por fim, complementa Collins, à medida que o processo avança, os problemas se 

tornam mais claros, soluções são experimentadas e o aconselhamento se encaminha para o 

fim, mas o processo não é linear e é comum ocorrerem avanços e retrocessos entre as várias 
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fases.
134

 Desse modelo evangelical de psicologia pastoral, analisar-se-á o modelo holístico de 

libertação e crescimento, cujo representante é o Pastor-conselheiro Clinebell.  

 

c) O modelo holístico de libertação e crescimento
135

 contribuiu com o modelo 

contextual de uma poimênica de libertação (será visto a seguir no próximo item).
136

 Esse 

modelo constrói um relacionamento diferenciado entre a Bíblia e as ciências. Howard 

Clinebell (1922-2005) é uma das figuras mais expressivas no campo do aconselhamento 

integracionista. Estudou no seminário teológico União e na Universidade de Colúmbia e, após 

concluir seus programas acadêmicos, trabalhou como pastor efetivo e como pastor-

conselheiro, tanto em Nova York como na Califórnia. 

Em seus últimos anos de vida, Clinebell se dedicou ao magistério teológico de 

escritor. E um dos seus livros mais importantes foi o Aconselhamento Pastoral: Modelo 

centrado em libertação e crescimento em que teve várias edições em português (a 6ª edição 

em 2016). 

Segundo Hurding, ao denominar Clinebell um integracionista, diz-se que ele é aquele 

que procura juntar recursos oriundos das “ciências psicossociais e da psicoterapia” e de nossa 

herança teológica. Além de ser bastante eclético e reportar-se às ideias personalistas e 

transcendentais de, por exemplo, Rogers, Maslow, May, Frankl e Assaglioli, e às abordagens 

mais confrontadoras de Ellis e de Glasser.
137
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Hurding, afirma ainda que Clinebell parece demasiadamente otimista acerca da 

natureza humana, vendo tanto o pecado individual quanto o coletivo como apenas uma 

“potencialização bloqueada” ou uma “resistência ao crescimento”.
138

 

No que diz respeito à integralidade, ele a equipara ao ter “vida abundante” oferecida 

por Jesus (Cf. Jo 10,10) e com o conceito de inteiro, completo, são (sadio), que a palavra 

hebraica shalom (paz) tem, tanto no contexto individual como comunitário. Ele explica que 

essa integralidade é entendida a partir de seis dimensões que se relacionam como aspectos 

interdependentes: 

A primeira dimensão é avivar a mente: implica desenvolver nossos recursos de 

personalidade – ricos, mas apenas parcialmente usados – para pensar, sentir, experimentar, 

imaginar e criar. São enormes as capacidades não usadas de mentes humanas normais. 

Enriquecer nossa consciência, liberar nossa criatividade, aprofundar nossa percepção, aguçar 

o conhecimento, expandir os horizontes intelectuais e artísticos – tudo como parte de um 

método de poimênica e aconselhamento pastoral (e educação) centrado na integralidade. 

A segunda dimensão é revitalizar o corpo, uma espécie de continuação à primeira 

dimensão, que significa aprender a experimentar e desfrutar o próprio corpo mais plenamente, 

e a usá-lo de modo mais eficaz e amoroso. Aprender como desfrutar a integralidade do corpo-

mente-espírito. 

A terceira dimensão é ajudar as pessoas a reparar, renovar e enriquecer sua rede de 

relacionamentos, de apoio da poimênica e do aconselhamento pastoral. Nossas personalidades 

humanas são formadas, deformadas e transformadas em relacionamentos. 

A quarta dimensão é libertar o nosso relacionamento com a biosfera, aumentando 

nossa consciência, comunhão e cuidados ecológicos. 

A quinta dimensão é libertação, cura e crescimento institucional-social. É o tornar as 

pessoas mais conscientes das raízes sociais de sua dor e quebrantamentos individuais, bem 

como seu crescimento truncado. 

A sexta dimensão é a chave para a floração humana que é um relacionamento aberto, 

confiante, nutriente e cheio de alegria com o Espírito amoroso, fonte de toda vida, toda cura e 

todo crescimento.
139
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O modelo de Clinebell conceitua e valoriza a Bíblia pelos pressupostos teológicos que 

levanta sobre questões que a sociedade como arcabouço de injustiça e pecado, pode ser uma 

fonte de sabedoria que orienta e informa o caminho para o aconselhamento pastoral. 

Da análise do modelo holístico de libertação e crescimento, o próximo a ser analisado 

é o contextual de poimênica de libertação, que também recebeu influência de Clinebell.  

 

d) O modelo contextual de poimênica de libertação representa a introdução do método 

de Clinebell no contexto brasileiro. Está em destaque a valorização da espiritualidade como a 

mais importante que os recursos mediados pela racionalidade e a dimensão teológica de uma 

libertação sociopolítica do evangelho. O representante do modelo é o luterano Lothar Carlos 

Hoch, e na mesma esteira, seguem Richard Wangen e Cristoph Schneider-Harpprecht que, 

respectivamente, constituindo os três representantes maiores desse modelo.  

Lothar Carlos Hoch é Pastor Luterano, trabalhou na EST (Escola Superior de 

Teologia), em São Leopoldo, em 1980, desde a conclusão de seu doutorado. Teve algumas 

passagens (Agosto de 1992 a julho de 1996) como Assessor teológico para a América Latina 

no Centro de Missão da Igreja do Norte do Elba, em Hamburgo. Hoch fundamenta seu 

pensamento na Teologia da Libertação (Tdl).  

Schneider-Harpprecht diz que o modelo ainda não conta com muitas pesquisas. À 

primeira vista, trata-se de um aconselhamento mútuo em comunidades eclesiais de base e em 

movimentos populares, caracteriza-se como destaque à prática ecumênica de um trabalho 

solidário de leigos que são atingidos por determinados problemas (barragens, sem terra, sem 

teto e outros). O aconselhamento tem um caráter de apoio solidário e é exercido pelas próprias 

pessoas afetadas ou “por representantes especializados que trabalham com o objetivo de 

capacitar as vítimas de problemas e injustiças sociais para defender os seus interesses 

vitais”.
140

 

Por fim, em análise geral dos modelos expostos, a prática do aconselhamento pastoral 

se desmembra em perspectivas, sendo elas por Jay Adams que concentra o aconselhamento na 

culpa, confissão, arrependimento e cura. Gary Collins que busca orientar o processo do 

aconselhamento para assistir outro ser humano nos problemas da vida. Fundamenta-se na 

Bíblia em conformidade com a palavra de Deus em relevância a grande comissão do 
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discipulado (Cf. Mt 28,16-18). No caso de Clinebell, dois conceitos se destacam: um deles é a 

poimênica (o ministério amplo e inclusivo de cura e de crescimento mútuo), o segundo 

conceito é a utilização de variedades do método da poimênica, a fim de ajudar as pessoas a 

lidarem com seus problemas e crises. Hoch, por sua vez, considera a prática pastoral em 

dimensões sociais através de uma ação libertadora que busca restabelecer um relacionamento 

sadio da pessoa consigo mesma, com a sociedade e com Deus.        

Desses modelos, será apresentado a seguir, o método Ver-Julgar-Agir como processo 

proposto de aconselhamento desta dissertação.    

 

1.1.1 O Método VJA aplicado ao aconselhamento pré e pós-nupcial 

 

 O emprego do método ver-julgar-agir como itinerário ao procedimento do 

aconselhamento pastoral constitui novidade no meio acadêmico protestante, mas também 

católico. Pelo menos, isso foi o que se constatou em materiais consultados da área do 

aconselhamento. Assumimos, portanto, a grande responsabilidade no desdobramento dos 

passos capitulados expostos nesta dissertação e que, nesta seção, serão adaptados ao processo 

específico do aconselhamento pré e pós nupcial. O programa foi denominado enriquecimento 

e crescimento para a vida conjugal, pensado como proposta de captação dos noivos e casais 

visando identificar as prioridades para o aconselhamento (inclusive aqueles casais já 

instituídos em situação de risco). Nesta etapa é possível também que o pastor aponte os casais 

cuja participação ele julga ser importante para o aconselhamento.  

Os critérios para a participação são os casais pré e pós nupciais, sem estabelecer faixa 

etária de idade, classe social ou escolaridade. O programa poderá atingir um limite máximo de 

até 20 casais. Contudo, para o aconselhamento, a reunião será individual.  

 Quanto à localidade para os encontros, a igreja pode ser um referencial.  E para 

participar do grupo o casal precisa se comprometer com os aspectos éticos quanto ao sigilo 

dos assuntos abordados pelo grupo. O grupo, apesar de ser composto de membros integrantes 

da própria Igreja, poderá ser eclético, o que exigirá do pastor conselheiro habilidades 

relacionais para gerir o grupo, além de uma equipe de apoio para questões de infraestrutura - 

organização dos espaços internos da igreja (ou salão, se for o caso), preparo de alimentos, 

enfeites, alimentos (cardápios para café/almoço/jantar, se for o caso), elaboração de convites, 

etc. 
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De acordo com Clinebell, os enriquecimentos matrimoniais e familiares, bem como, o 

aconselhamento das crises potenciais do matrimônio, estão entre os assuntos mais 

importantes, envolvendo habilidades assistenciais do pastor.
141

 É ainda tarefa do conselheiro, 

engajar os noivos e casais para que atinjam esses propósitos do aconselhamento familiar. 

É preciso compreender que as pessoas têm necessidades de aceitação, amor e 

acolhimento. O conselheiro necessitará buscar a construção desse clima relacional com vistas 

ao êxito do programa. A igreja também terá um papel importante neste espaço de 

acolhimento, sendo o referencial maior para a realização dos encontros. 

Há várias possibilidades de abordagens de palestras em um curso preventivo/corretivo 

pré e pós nupcial. Nesta dissertação, elencamos alguns temas que julgamos importantes a 

partir do debate teórico sobre os principais problemas causadores de crises e até divórcios 

entre casais na contemporaneidade. Como indicado acima, uma proposta de aconselhamento 

educativo deve focar seus esforços no envolvimento de capacitação das pessoas para o 

alcance de crescimento e libertação diante dos seus dramas e crises. Neste sentido, um 

aconselhamento educativo não pode ser orientado para a domesticação das pessoas, mas para 

a sua libertação e crescimento. Pois, como lembra Freire, uma coisa “é a unidade entre prática 

e teoria numa educação orientada no sentido da libertação, outra é a mesma unidade numa 

forma de educação para a „domesticação‟”.
142

 Isso se reveste de sentido numa época em que 

impera no contexto religioso e cristão uma educação e método de aconselhamento pastoral 

voltado à domesticação. Dentre os temas de maior relevância para o enriquecimento e 

aconselhamento educacional dos casais, destaca-se o que segue. 

 

a) O que é a conjugalidade? É importante num curso de enriquecimento e 

aconselhamento educativo para noivos que o conselheiro prepare o casal para as realidades da 

vida conjugal e nova oportunidade aos já casados. Afinal de contas, muitos casais se casam 

despreparados, com idealizações e fantasias sobre a vida conjugal, sendo esses alguns dos 

fatores para a emergência de crises no casamento. Além disso, na cultura hedonista 

contemporânea existem muitos jovens que querem se casar, porém sem abrir mão de suas 

individualidades/ vontades em prol da conjugalidade. O conselheiro deve também investir na 

formação dos noivos sobre aspectos relevantes para a construção de um casamento feliz. Para 
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Collins
143

, um casamento feliz é marcado pelos seguintes aspectos: “Ter uma imagem positiva 

do cônjuge”, “considerar o parceiro o seu melhor amigo”, “acreditar na importância do 

compromisso”. Juntamente com esses aspectos elencamos a vivência do respeito mútuo entre 

o casal e a necessidade na busca da compreensão para os processos de crises relacionais para 

poder evitá-las e buscar um casamento saudável. 

 

b) Dependência emocional familiar: Os cursos preparativos para os noivos precisam 

investir na formação de casais para a plena vivência da conjugalidade. Isto se justifica pelo 

fato de que muitos casais entram nos relacionamentos vinculados fortemente aos laços 

familiares. O conselheiro precisa ajudar o casal a compreender seu novo estado civil, assim 

como o papel saudável dos pais/familiares na relação. Os filhos que vivem uma relação 

patológica com os pais, permitindo suas interferências na relação, podem trazer crises e 

conflitos na vida conjugal. Nesse sentido, Clinebell nos lembra que o aconselhamento familiar 

envolve o fato de “ajudar as pessoas a reduzirem o estresse; aprender técnicas para enfrentar 

as situações e/ou aprender a encarar a situação sob outro ponto de vista”.
144

 Esses princípios 

devem ser observados no aconselhamento educativo a noivos, bem como aos casais já 

constituídos, considerando que muitos conflitos e crises familiares já aparecem nas relações 

antes mesmo da união matrimonial. 

 

c) Orientações sobre Sexualidade: No curso de enriquecimento e aconselhamento 

educativo, é valioso que o conselheiro ajude os noivos na construção de uma sexualidade 

sadia, a fim de que possam experimentar de forma equilibrada essa experiência humana no 

casamento. Sobretudo porque no meio evangélico há muitas dúvidas, desinformações e tabus 

sobre a vivência plena da sexualidade na vida conjugal. Este debate sobre sexualidade por 

parte do conselheiro deve ser realizado com amor, respeito e cuidado, não com preconceitos 

ou leituras moralistas/dogmáticas sobre o assunto. Um programa de aconselhamento pastoral 

educativo para noivos em orientação sexual pode ter debates em torno da vivência sadia da 

sexualidade, os tabus, traumas e dificuldades nesse campo, assim como alerta para o cuidado 

da violência na vida matrimonial. Também o conselheiro poderá convidar especialistas na 

área para tratar de questões específicas sobre o tema que ajude os noivos nesta construção de 

                                                      
 
143

 COLLINS, Aconselhamento Cristão, 2004, p. 476. 
144

 CLINEBELL, Aconselhamento Pastoral: Modelo Centrado em libertação e crescimento, 2016, p. 272-290. 



86 
 

 
 
 

uma sexualidade sadia. Como é um tema polêmico no meio evangélico, o conselheiro poderá 

trabalhar questões específicas que surgirem no curso, em momentos reservados aos 

aconselhamentos individualizados.
145

 

 

d) O papel das finanças na vida conjugal. A falta de educação financeira é estrutural 

em nosso país. Não é sem sentido que muitos casais apresentam dificuldades nesta área. 

Soma-se a isto o apelo consumista do tempo presente e a dificuldade de alguns cônjuges com 

a boa gestão financeira. Isso pode comprometer a saúde conjugal, gerando conflitos e crises a 

ponto de culminar no divórcio. Portanto, constitui papel importante no aconselhamento 

pastoral educativo aos noivos investir no debate sobre uma boa gestão financeira para o bem 

da relação conjugal.
146

 No debate sobre a saúde financeira no casamento, o conselheiro 

poderá chamar especialistas na área para discutir com os casais estas questões, ajudando-os na 

construção de diminuição dos problemas nesta área. Vale destaque que “a poimênica e o 

aconselhamento pastoral holístico visa capacitar pessoas para o aumento, equilíbrio e 

crescimento em todos os aspectos da vida”.
147

 Como a questão financeira é uma realidade 

importante na vida e nas relações matrimoniais, deve ser alvo na preocupação de um 

aconselhamento pastoral educativo. 

 

e) Criação de filhos: O nascimento de um filho representa uma grande alegria na vida 

de um casal, assim como demanda também grandes responsabilidades: ambiente saudável, 

cuidados constantes, proteção e gastos financeiros. De igual modo, o casal precisa ter 

consenso na educação dos filhos para seu desenvolvimento e crescimento saudável. 

Desajustes neste campo pode ser fator de instauração de conflitos e crises conjugais. Isso 

sinaliza que a criação de um filho requer planejamento. Um programa de enriquecimento e 

aconselhamento educativo pré e pós nupcial deve oferecer orientações aos noivos quanto à 

importância do preparo para a paternidade/maternidade, pois, conforme indicado, alguns 

casais constituem família sem preparo algum para o acolhimento de um(a) filho(a) no 

casamento. Isto se reveste de significativa preocupação nesses tempos de muitos 

compromissos, tecnologias digitais e cultura hedonista. 
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f) A infidelidade no mundo virtual: A internet está inserida na vida cotidiana das 

pessoas interferindo no seu jeito de pensar, agir e entreter-se. A vida familiar tem sido 

mediada por essas novas tecnologias. Inclusive as relações afetivo-conjugais têm sofrido 

impactos devido a esses meios virtuais. Estudos têm indicado o distanciamento de casais por 

demasiado tempo nas redes sociais, ciúmes devido a contato com pessoas do sexo oposto e, 

até, atos concretos de traição virtual
148

. O curso de enriquecimento e aconselhamento 

educativo pré e pós-nupcial deve favorecer aos noivos o debate e a conversação sobre esse 

tema. Afinal de contas, a internet pode ser importante ferramenta de comunicação, mas 

também objeto de conflitos e crises conjugais se não bem utilizada. Numa sociedade marcada 

pelo vazio e solidão, esse meio pode ser porta para o enfrentamento de golpes virtuais por 

parte de cônjuges carentes ou fragilizados emocionalmente. 

Uma vez que os casais tenham sido definidos, a próxima etapa é o aconselhamento 

Pastoral. O aconselhador deve estar preparado para o momento do aconselhamento. Quando o 

aconselhando for falar, o aconselhador deve ouvir atentamente. Se o que se ouve é realmente 

a versão integrativa dos fatos. O momento em que se ouve é um momento de descobertas, em 

que há possível transferência de culpas e trocas de acusações.  

O método científico é apropriado para o caso de investigação dos fatos. Os mundos se 

revisam o tempo todo. Segundo Boran, se não houver preocupação pela realidade (pelos fatos 

e não pela subjetividade) que cerca a vida do casal, não haverá o engajamento para o 

aconselhamento.
149

 

  

Sendo assim, o modelo metodológico ver-julgar-agir será seguido em estruturação 

para a efetividade dos passos do aconselhamento pastoral aos casais pré e pós nupcial:  

 

a) No VER o momento inicial se constitui pela análise de tudo, do perceber e do 

levantar as realidades. Segundo Boran, quase todos os problemas que as pessoas enfrentam 

hoje, caem dentro de sete grandes áreas. Elas se tornam os grandes orientação e desafios para 

a percepção do aconselhador: 
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- Mundo Pessoal: Psicologia da pessoa humana, desenvolvimento sexual, namoro, 

machismo e feminismo etc.  

- Mundo Familiar: Diálogo pais-filhos, moradia, abandono, harmonia conjugal, os 

preconceitos e tabus sobre sexo, consequência de uma educação machista, pais chantagistas 

etc. 

- Mundo Escolar: Relacionamento professor-aluno, baixo nível educacional etc.  

- Mundo Cultural: Televisão, massificação x senso crítico, verdadeiros valores e 

contravalores da atual cultura, cultura de massa etc. 

- Mundo Político: Direitos humanos, ideologias, reivindicações de bairro, violência, 

movimentos populares etc. 

- Mundo Socioeconômico: Salários baixos, acidente no trabalho, desemprego, 

prostituição, drogas na família, horas extras, demissão do trabalho, falta de atendimento 

médico etc. 

- Mundo religioso: entendimento da confissão de fé, formação cristã adequada, 

religiosidade.
150

 

Uma vez que a possível causa tenha sido identificada, é preciso aprofundar para um 

bom diagnóstico. Boran diz que “uma pessoa que sofre durante muito tempo de uma doença 

grave sente-se aliviada ao ser diagnosticada a causa”.
151

 A busca do diagnóstico correto se 

torna de grande importância porque o acerto da(s) causa(s) terá, por consequência, o acerto no 

ato do aconselhamento, sendo importante distinguir o que são causas aparentes, causas 

imediatas, causas secundárias e a causa principal (profunda e determinante). Será reproduzido 

abaixo o quadro de Boran para clareza e distinção entre os vários tipos de causas: 

 

Causa(s) 

Principal 

Causa(s) 

Secundária(s) 

Causa (s) 

Imediata(s) 

Causa (s) 

Aparente (s) 

Problema (s) 

 

Falta de Diálogo 

direto e franco 

entre o casal em 

busca efetiva da 

 

Pais e mães, 

amigos e 

interferem 

influenciando na 

 

Brigas 

constantes 

 

Não há 

entendimento 

entre o casal 

 

Desejo de 

divórcio sem 

motivo justificado 
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solução. relação e brigas. 

 

Tabela adaptada do livro de Jorge Boran, O senso crítico e o método ver-julgar-agir, p.66. 

 

           Por fim, trabalhar as causas sem ter clareza da causa principal torna desastroso todo o 

processo de aconselhamento. Uma vez que a causa principal tenha sido identificada, as 

demais causas devam ser pensadas e se será preciso tomar alguma medida, no último passo do 

método AGIR. 

De acordo com Boran, o aprofundamento das causas principais tem um tríplice 

resultado: 1) Amplia a visão do aconselhador e aconselhando, pois os dois aprendem a 

enxergar mais longe; 2) Com a visão amplificada há motivação para as ações do casal, 

geralmente individualistas e moralistas; 3) O casal aprende a ver o problema a partir da causa 

principal. Além disso, essa é a parte que envolve a conscientização das consequências do 

problema, não apenas no âmbito de uma questão pessoal, Antes, em nível de contexto familiar 

e social.
152

                                                                                                                                                                         

   

b) No JULGAR o momento é de o aconselhador abandonar por completo as 

conotações negativas e moralistas. Aguçar a percepção para a análise e discernimento, 

buscando separar o certo do errado, à luz da visão cristã do mundo e do contexto da vida 

conjugal, para então partir para a ação. Julgar significa perceber o que está ajudando ou 

impedindo o casal de se libertar das causa(s) principal(is). Significa perceber o pecado que 

está dentro de cada um dos cônjuges, por exemplo: a tendência de dominação, exploração e 

de um usar o outro. 

Nesse momento, entram as questões da profissão de fé, por meio da qual cada um dos 

cônjuges pode apresentar valores éticos e morais provenientes de realidades distintas de 

cultura, criação e religião. Há muito conhecimento superficial em relação aos elementos 

fundantes da fé (como, por exemplo, do verdadeiro conhecimento da consciência de Cristo e 

não a religiosidade muitas vezes impregnada e ensinada nas igrejas que mais escravizam do 

que libertam), o que gera oportunidade aos constantes devaneios éticos e morais do casal. É 

possível haver casos de o casal ter que passar por um preparo de conhecimento teológico 

básico, em que o envolvimento do pastor da igreja será indispensável. 
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Com o desenrolar da análise julgadora, os casais serão incentivados a perceberem a 

necessidade de revisão de vida, de leitura pessoal do Evangelho, de curso bíblico, de um retiro 

para aprofundar seu conhecimento da revelação de Deus através da Bíblia e das orientações 

da igreja. Há momentos, contudo, que a razão deve estar equilibrada com a oração. Tanto a 

razão quanto a oração são parceiras na empreitada do julgamento e ajudam o aconselhador e o 

casal a discernirem melhor o seu contexto conjugal. 

Por fim, o aconselhador em seu momento de julgamento vai buscar incentivar o casal 

a ter: um conhecimento cada vez mais profundo da mensagem cristã, através de estudos, 

cursos, etc; manter um clima de oração; um diálogo profundo com Cristo, presente no meio 

dos irmãos e na vida espiritual da igreja e; uma purificação cada vez maior do egoísmo 

pessoal. 

  

c) No AGIR o objetivo é o de estabelecer um plano de ação efetivo para as causas 

identificadas na etapa do VER. As conclusões em conjunto com o aconselhador provenientes 

da etapa do ver, são importantes para as soluções propostas e podem ser de curto prazo, médio 

ou longo e dependerá da criticidade do caso. No entanto, as ações não podem ser gerais, caso 

contrário, o objetivo não será atingido. Para que um plano de ação não caia em propostas de 

ações “descabidas ou irrealizáveis” é recomendável seguir alguns passos: 

- Ação a ser realizada – o quê? 

- Objetivo (deixar bem claro o que quer) – para quê? 

- Ser planejado pelo aconselhador/aconselhados; 

- Distribuição de tarefas, com definição de responsabilidades;  

- Coordenador Geral (é preferível o aconselhador); 

- Como será feito a comunicação? 

- Prazo para atingir o objetivo? Curto, médio ou longo prazo? 

- Etapas. Os passos não devem ser maiores do que as pernas. O que se quer alcançar 

como primeiro passo? 

- Meios e materiais a serem usados? 

- Data de cobrança e avaliação da ação para garantir a continuidade. 

Nesta etapa de definição das ações é importante começar com os objetivos razoáveis, 

não muito difíceis. As pessoas aprendem através do processo, tornam-se mais capacitadas, 
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aprendem com os erros a serem evitados, tornam-se mais corajosas diante de sua capacidade 

de resolver problemas, melhoram as atitudes e a autoimagem.
153

 

Há ainda alguns detalhes de precaução a serem tomados para o processo de 

aconselhamento que são, indiscutivelmente, indispensáveis ao aconselhador e, 

sensibilizadores para recusa à condução da consciência em prevenção às tecnologias de 

controle do poder pastoral que serão alvos da análise a seguir.  

 

1.2. O aconselhamento e a recusa à condução da consciência: prevenção às 

tecnologias de controle do poder pastoral 

 

Nesta etapa, faz-se necessário refletir sobre o processo de aconselhamento pastoral 

discorrido durante os capítulos anteriores e lhes acrescentar um diálogo com os estudos do 

filósofo Michel Foucault, a fim de se entender, com pertinência, a discussão do poder pastoral 

e a condução da consciência, tendo em vista a dinâmica do poder presente em várias esferas 

sociais, sobretudo a pastoral, pelas vias da confissão e da direção espiritual. 

Para o entendimento do poder pastoral e a condução da consciência objetivando a 

prevenção às tecnologias de controle do poder pastoral no processo do aconselhamento, será 

abordado a genealogia e a história do poder pastoral, sua dinâmica, à luz da análise 

foucaultiana,  

Em a Microfísica do poder, vemos Foucault descrever, por meio de vários artigos, o 

poder como sendo constituído de diferentes formas,  

 

O poder não tem uma natureza, uma essência que ele procuraria definir por suas 

características universais. Não existe algo unitário e global chamado poder, mas 

unicamente formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder 

não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente.
154

    

 

O poder presente na sociedade recebe influência das forças existentes tanto no 

catolicismo quanto no protestantismo, pelo seu modo de disciplinar, por seus instrumentos, 

técnicas de controle, disciplinamento dos indivíduos e das tecnologias de criação de 

subjetividades, denominadas pelo discurso Foucaultiano de “Poder pastoral”, muito embora 
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no protestantismo as tecnologias do poder pastoral vão aparecer no momento e que as práticas 

pastorais nas comunidades reformadas começaram a se estruturar em consonância com a 

estruturação dos Estados modernos. Vale, no momento, salientar que, para Michel Foucault, o 

poder não existe; existem sim as práticas ou relações de poder. Isso significa dizer que o 

poder é algo que se exerce, que se efetua, e que funciona. Funciona como uma maquinaria, 

como uma máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, mas se 

dissemina por toda a estrutura social. Não é objeto de uma coisa, mas uma relação.
155

 

No momento, nos interessa saber que o poder pastoral (especificamente a um tipo de 

poder capaz e possível de ser presente no processo do aconselhamento pastoral), dentre suas 

facetas curativas (de cura, de cuidado), apresenta também uma tendência ao controle da 

conduta dos fieis, constituído por técnicas disciplinares. Entretanto, entre as técnicas, duas 

eram muito importantes como modos de subjetivação cristã: a confissão e a direção de 

consciência. A confissão é um modo de professar (“confessar”) a grandeza de Deus e a 

pequenez do indivíduo diante dele, e, ao mesmo tempo, de revelar o pecado do fiel e a graça 

do perdão divino, assim como a crença nesse perdão.
156

 

 

A confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito do 

enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação de poder, pois não 

se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro, que não é 

simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, impõe-na, 

avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar, um ritual onde 

a verdade é autenticada pelos obstáculos e as resistências que teve de suprimir para 

poder manifestar-se, enfim, um ritual onde a enunciação em si, independentemente 

de suas consequências externas, produz em quem a articula modificações 

intrínsecas; inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, 

promete-lhe a salvação.
157

  

 

Nas análises de Foucault, as sociedades cristãs são destacadas como as únicas que 

realmente desenvolveram a tecnologia do pastorado no ocidente (pela retomada de um tema 

pastoral-hebraico). E, nessa retomada, à medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo 

ocidental, a vontade de um deus único emergiu como o guia orientador em relação ao futuro, 

substituindo o politeísmo da antiga Grécia. Isso provocou uma grande mudança de 

concepção: o futuro da vida seria um mistério, mas, regido por um poder pastoral adotando 

um novo modelo de vida, único e universal, com a proposta válida a todos que se 
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propusessem ao trabalho de aprendê-lo. Por consequência, a partir do cristianismo, passou a 

existir uma doutrina dominante – o racionalismo moral – onde a vergonha, a culpa e o 

ressentimento passaram a constituir os alicerces da cultura ocidental.
158

 

Dessa maneira, a direção de consciência se estabelece como a maneira de se deixar 

conduzir pelo pastor mestre, que, por ter parte com Deus-Pastor, possui o conhecimento seja 

dos planos de Deus, seja da natureza humana. Como o pastor também é frágil, pecador, 

conhecedor da “carne” e seu poder maléfico em si mesmo pode orientar o fiel-ovelha com 

propriedade. A transparência e veracidade ao confessar ao pastor, na direção espiritual, toda a 

verdade do que se sente é fundamental para que o poder pastoral se efetive, promovendo a 

correção do errante. A obediência incondicional é a virtude fundamental no Cristianismo. 

Assim foram criadas as subjetividades cristãs, ou as almas cristãs. Essa criação se evidencia, 

segundo Foucault, de forma mais clara ainda nas ordens monásticas e religiosas, onde cada 

religioso deve ter um diretor espiritual, mestre, abade, confessor, para orientá-lo.  

O orientador, então, exerce um controle constante e individualizante em todos os raios 

de ação do seu orientando – com o auxílio de toda a comunidade, numa espécie de “vigilância 

de ações e de conduta”
159

, na qual todos vigiam todos, para que possam seguir as normas 

segundo um modelo em que este é chamado a revelar àquele todos os impulsos de sua 

subjetividade, para indicar-lhe a presença da ação de Deus ou a presença do pecado em sua 

alma. Dessa forma, 

o exercício principal deste fiel é fazer uma infinita hermenêutica de si mesmo: 

conhecer, descobrir e desvelar a sua subjetividade para si e para o outro, para 

converter-se a um princípio, a uma lei, um modelo (Deus) e a uma autoridade 

(Igreja). As técnicas de confissão auricular, surgidas nos mosteiros irlandeses do 

século VI a partir do modelo da direção espiritual, constituem o protótipo deste tipo 

de prática, na atualidade (não necessariamente em sua forma sacramental).
160

 

 

Esse poder pastoral pode ser visto, portanto, como impositor de um modelo. Ele o faz 

mediante técnicas precisas de controle da alma (hermenêutica) e controle do corpo (do 

cotidiano da vida monástica e de suas técnicas disciplinares).  

 

O rigor do tempo industrial guardou durante muito tempo uma postura religiosa. (...) 

a vida no exército deve ter, dizia Boussanelle bem mais tarde, algumas „das 
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perfeições do próprio claustro‟. Durante séculos, as ordens religiosas foram mestras 

de disciplina: eram os especialistas do tempo, grandes técnicos do ritmo e das 

atividades regulares. Mas esses processos de regularização temporal que elas 

herdam as disciplinas os modificam. Afinando-os primeiro (...). Mas procura-se 

também garantir a qualidade do tempo empregado: controle ininterrupto.
161

 

 

Esses modelos também se apresentam pelo Estado e suas instituições por meio de um 

poder fixador e normalizador (doador de uma identidade). Dentre as tecnologias desse poder, 

o exame é a principal, constituída como vigilância contínua de uma pessoa e aplicação sobre 

técnicas de normalização para transformá-la em um indivíduo dócil (politicamente) e útil 

(economicamente). 

Nesse mesmo sentido de prática pastoral é que o processo de aconselhamento pastoral 

em sua prática tem como premissa o objetivo do cuidado em desenvolver a capacidade do 

aconselhando em estabelecer e gerir a sua própria consciência (a subjetivação própria pelo 

ensino dos princípios), resoluto em recusar à condução da consciência, em prevenção às 

tecnologias constantemente presentes pelas vias de controle do poder pastoral. 

Uma vez que se tenha havido o entendimento do aconselhamento bem como a recusa à 

condução da consciência como prevenção às tecnologias de controle do poder pastoral, cabe 

ainda a compreensão do limiar entre aconselhamento e terapia conjugal. E é aí que será a 

trilha do próximo item. 

 

1.3. O limiar entre aconselhamento e terapia conjugal 

 

O objetivo desta subseção é encontrar um possível limite entre o aconselhamento e a 

terapia conjugal, ou o ponto onde termina um e começa o outro, se é que é possível 

estabelecer um ponto limite. Dois especialistas, das respectivas áreas ajudarão na análise. São 

eles, Howard J. Clinebell (Pastor Metodista), no livro Aconselhamento Pastoral – Modelo 

centrado em libertação e crescimento e a professora Yolanda Cintrão Forguieri (com uma 

longa carreira acadêmica na área terapêutica) no livro Aconselhamento Terapêutico. 

Para a prática do Aconselhamento Pastoral, temos o entendimento de Clinebell, que 

diz, 
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O aconselhamento pastoral é valioso instrumento através dos quais a igreja 

permanece relevante para a necessidade humana. É a forma de traduzir a boa-nova 

para a “linguagem de relacionamentos”, uma linguagem que permite comunicar uma 

mensagem de cura as pessoas que se debatem em alienação e desespero. O 

aconselhamento é um meio essencial pelo qual uma igreja é auxiliada no sentido de 

ser um posto de salvamento e não um clube, um hospital e um jardim da vida 

espiritual e não um museu. O aconselhamento pode ajudar a salvar as áreas de nossa 

vida que naufragaram nas tempestades do nosso dia a dia, que se despedaçaram nos 

arrecifes ocultos de ansiedade, culpa e falta de integridade. Um programa eficaz de 

aconselhamento serve como possibilidade de cura e crescimento, pode transformar o 

clima interpessoal de uma congregação, fazendo de uma igreja um lugar em que a 

integralidade é fomentada nas pessoas durante a vida toda.
162

 

  

O agir do aconselhamento pastoral contribui de forma permanente para a renovação da 

vitalidade da igreja proporcionando instrumentos para a renovação de pessoas, 

relacionamentos e grupos. O que desenvolve, também, a capacidade de dar e receber amor, 

ajudar a ser igreja, promove a reconciliação. O aconselhamento ainda pode renovar a pessoas, 

como pessoas, para a sociedade que precisa de constante renovação.
163

 

Para Aletti, 

 

o campo da ajuda espiritual à comunidade cristã é marcado por diferentes 

modalidades de intervenção que assumem uma diversidade de denominações, como 

direção espiritual, discernimento vocacional, acompanhamento vocacional, guia 

espiritual, counseling, aconselhamento espiritual, diálogo pastoral e psicoterapia 

pastoral. Essas denominações implicam em diferenças que decorrem da finalidade, 

do destinatário e do seu nível de crescimento espiritual, bem como da pessoa que 

assume a função de aconselhador.
164

  

 

Forghieri, por sua vez, diz o seguinte a respeito do processo terapêutico, “ainda nem 

sequer distinguia a doença física da psicologia e já considerava ser terapêutica para qualquer 

enfermo a relação deste com uma saudável e importante de sua comunidade”.
165

 

 

No aconselhamento terapêutico, o foco principal encontra-se nos aspectos saudáveis 

do cliente. Há o pressuposto de que, por mais doente que ele esteja, sempre mantém 

alguma saúde existencial. A partir da atualização dessa saúde, o cliente recomeça a 

crescer e a adquirir estímulo e coragem para descobrir suas deficiências ou 

dificuldades e então resolvê-las, se isto for possível. Se os seus limites impedirem 

que tal aconteça, ao reconhecê-las e aceitá-las, o cliente poderá superar as 

dificuldades partindo para outros objetivos ou escolhas dentro de suas próprias 
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possibilidades. Além disso, nesse tipo de terapia, as dificuldades, os conflitos e os 

problemas analisados são aqueles que estão acontecendo na situação presente do 

cliente, pois há também o pressuposto de que, basicamente, eles se repetem no 

decorrer da existência. Por esses motivos, o processo terapêutico costuma ser mais 

curto ou bem menos prolongado do que na psicoterapia.
166

     

 

 Parafraseando a própria Forghieri, o aconselhamento terapêutico, então, fundamenta-

se na concepção de quem é o ser humano em seu existir no mundo. Boss diz o seguinte: “A 

essência fundamental do homem sadio caracteriza-se pelo seu poder dispor livremente do 

conjunto de possibilidades de relação que lhe foi dado manter com o que se lhe apresenta na 

abertura livre de seu mundo”.
167

  

De acordo com os pontos de vistas dos especialistas, concluímos que, o 

aconselhamento terapêutico, enquanto que o aconselhamento espiritual, visa à cura da alma e 

ao crescimento espiritual do aconselhando (visão holística de Clinebel). A função do pastor 

aconselhador é ampliar a visão e a consciência do aconselhando sobre os seus problemas, a 

fim de que compreenda os significados da situação que vive e reconheça a presença de Deus, 

no sentido de buscar um maior relacionamento com Ele. O aconselhador, nesse sentido, 

desenvolve a livre responsabilidade do aconselhando, como quem está em busca de sentido 

para a sua existência.  

Diante disso, nota-se três possíveis funções ao aconselhamento pastoral, o primeiro é 

de facilitador, em que o conselheiro facilita o caminho do autoconhecimento e o 

reconhecimento da presença de Deus na vida do aconselhando. O ver do pastor aconselhador 

que se volta de forma harmônica, para o mesmo olhar do aconselhando. A segunda função é a 

do julgamento (percepção: intra e interpessoal) do estado que se encontra o aconselhando 

diante de si (pessoalidade) e dos outros (relacionamentos), a partir dos ensinamentos de Jesus. 

A terceira é o agir, frente aos caminhos percebidos e julgados como alinhados ao julgamento 

de Jesus.     

Uma vez que se tem compreendido o limite entre a terapia e o aconselhamento 

pastoral, o próximo passo é estabelecer o momento da intervenção do especilista na relação 

conjugal.  

     

1.3.1. O momento da intervenção do especialista na relação conjugal 
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Neste trabalho, o momento da intervenção do especialista na relação conjugal se dá 

quando o(s) recurso(s) espiritual(is) dispendido(s) não está(ão) surtindo o(s) efeito(s) 

necessário(s) ou objetivado(s). A pergunta que se faz é: Qual é o momento limite julgado 

como ideal em que o pastor aconselhador chegou ao limite no uso dos recursos disponíveis? 

Para Thomas é importante que dentre os pastores aconselhadores, haja uma equipe de 

aconselhadores, composto por pessoas de diferentes formações diferenciadas, e que 

preferencialmente, trabalhem em conjunto. Sendo ainda importante e necessário que todos 

tenham formação interdisciplinar para que possam, no mínimo, reconhecer e distinguir casos 

graves e então encaminhá-los imediatamente ao especialista respectivo. Para Thomas, o 

aconselhamento pastoral necessita do fundamento cristão e da teoria científica, especialmente 

os conhecimentos e experiências de diferenciação de diagnósticos. A teoria científica e a ação 

de ajuda não se contrapõem, mas se ajudam mutuamente.
168

 

A formação diferenciada na equipe de pastores possibilita interação com outras 

ciências e disciplinas da própria teologia, especialmente com aquelas da Teologia Prática. 

Conforme Schneider-Harpprecht, o aconselhamento pastoral também acontece numa 

interligação com outras dimensões da vida comunitária. Assim como o culto, a catequese, a 

missão e a diaconia, o aconselhamento pastoral também é uma dimensão da vida comunitária. 

A interligação dessas dimensões faz com que todos adquiram um significado pastoral que, por 

sua vez, 

 

(...) inclui elementos litúrgicos (oração, canto, confissão de pecados e absolvição...), 

elementos catequéticos (orientação, informação, processos de aprendizagem...), 

elementos de missão (anúncio do evangelho, chamada para a mudança de vida, 

envio para testemunhar a fé através da vida...) e elementos diacônicos (visitação, 

comunhão de mesa, assistência social aos pobres e enfermos...).
169

 

 

De qualquer forma, apesar de o ideal estar longe da realidade, pois muitos ainda não 

possuem a equipe necessária, mesmo assim que seja possível haver a equipe, não se tem a 

qualificação requerida, tampouco a qualificação em todas as especialidades necessárias. 

Contudo, pelo que é verificado, o limite para a intervenção do especialista se dá quando o 

pastor aconselhador reconhece que chegou a seu limite por desconhecimento no uso das 
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técnicas do aconselhamento e pela incapacidade de prover a solução adequada ao processo de 

aconselhamento. A humildade é extremamente indispensável nessas horas. 

Uma vez que o pastor aconselhador entendeu o seu limite de ação, resta saber o 

horizonte de novos modelos de famílias, a preparação e atualização teológico-pastoral, 

necessárias ao processo de aconselhamento no campo de sua área de atuação.       

 

2. O conselheiro frente aos novos modelos de família e sua preparação e atualização 

teológico-pastoral. 

 

Clinebell dedica um capítulo inteiro do seu livro Aconselhamento Pastoral Modelo 

centrado em libertação e crescimento só para o enriquecimento e aconselhamento da família 

e, em uma parte dele, ele diz que: “uma igreja sendo família (de muitos tipos, inclusive 

agregados), acha-se numa posição estratégica ímpar para tornar-se um centro de bem-estar 

familiar”.
170

 Ackerman, a respeito da família com suas peculiaridades, diz o seguinte: 

 

O comportamento, as atitudes, os valores e o modelo de relacionamento de membros 

individuais da família são formados pela estrutura familiar; isto é, pelas regras, 

expectativas, valores, tabus, crenças, modelos de comunicação e distribuição de 

poder inconscientes entre seus membros. A estrutura dinâmica da família pode 

frustrar ou facilitar a potencialização de todos os seus membros.
171

   

 

Essas características distintas do casamento bem como os modelos de famílias em 

reformulação se apresentam extensivamente na sociedade. Como visto no capítulo dois desta 

dissertação, há respingos dessas formas distintas de famílias no ambiente eclesiástico 

inclusive. Sendo assim, é cada vez mais fundamental que o pastor aconselhador acompanhe as 

mudanças que incidem sobre a família considerada tradicional, burguesa e orientada pelo 

casal heterossexual com filhos, para os novos arranjos e possibilidades de constituição da 

noção de família. Em que no bojo dessas alterações, o casamento é questionado em aspectos 

como a indissolubilidade, idade com que as pessoas se unem e características que conferem 

ao par (o status de casal), bem como outros processos relacionados, como a necessidade de 

existência de filhos e de coabitação.  
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Para tal complexidade, o pastor aconselhador surge com exigência de habilidades 

requeridas e específicas para as suas intervenções pastorais. No que diz respeito à preparação 

e atualização teológico-pastoral com vistas ao aconselhamento, pastores e líderes enfrentando 

as atuais demandas em crescimento, exercem seus ministérios, mesmo não estando 

preparados, devido ao número de pessoas que os procuram para receber ajuda. Com esse 

aumento de demanda, apesar da boa vontade, ou mesmo no afã de suprir uma necessidade 

urgente, muitos desses pastores não possuem o perfil adequado, faltam técnicas de 

aconselhamento ou treinamentos básicos para o exercício da função.
172

 

Junior
173

 descreve algumas pistas básicas de principais características teológico-

pastorais a um conselheiro cristão:  

a) Conhecer a Deus na pessoa e no caráter de Jesus Cristo é ter uma experiência de fé 

com Deus e aceitação e afirmação de Jesus Cristo “a expressa imagem do Deus invisível”, 

como o seu único e suficiente salvador. Conhecer a Deus é compreender os traços do seu 

caráter e a excelência de sua pessoa, os seus tributos naturais e sobrenaturais, as suas virtudes 

morais e espirituais: que Deus é um ser pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, 

criou, sustenta e dirige todas as coisas.  

b) Conhecer e compreender os princípios da Palavra de Deus. É muito importante o 

conhecimento progressivo na leitura meditada da Bíblia, no seu todo e em cada uma de suas 

partes. Só assim se terá uma visão global e harmonizada de seu ensino, além de uma boa 

compreensão da aplicação dos princípios doutrinários, além dos valores cristãos e da alegria 

terapêutica contida em cada princípio da Escritura. Para ser um conselheiro cristão eficaz, 

habilitado, disposto a restaurar outros, é imperativa a disponibilidade para a oração e a 

obediência, de mãos dadas com o estudo diligente dos princípios bíblicos e um amor 

incontestável a Cristo e a sua igreja, amor através do qual o Espírito Santo opera.  

c) Conhecer, compreender e amar a pessoa humana. O conselheiro pastor ou não 

pastor precisa ser compassivo, mediante uma sensibilidade e identificação com o próximo e 

com os seus problemas, dificuldades e aflições. Compaixão significa, de fato, “sentir com os 

outros”, contribuir para aliviar o seu sofrimento. Significa “ser capaz de se compadecer 

devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está cercado de 

fraqueza”.   
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d) Conhecer e compreender a si mesmo. Para compreendermos os outros, precisamos 

primeiro nos conhecer e compreender a nós próprios, como a condição mais básica. 

Collins
174

 acrescenta em destaque as motivações necessárias para os cuidados ao 

processo de preparação do aconselhador: 

a) Curiosidade. Quando o conselheiro é curioso, algumas vezes esquece o 

aconselhado, pressiona para obter mais detalhes e com frequência não consegue manter 

segredo;  

b) A necessidade de manter relações. Para alguns aconselhados, o conselheiro será seu 

melhor amigo, pelo menos temporariamente. Quando a relação do conselheiro com o 

aconselhado se torna uma relação de amizade corre-se o risco de o tratamento não obter 

sucesso, pois o conselheiro pode não querer a melhora ou cura do aconselhado, sendo que 

poderá perder o amigo ao terminar o aconselhamento. A relação poderá estar satisfazendo as 

necessidades pessoais do conselheiro e não mais uma relação de ajuda;  

c) A Necessidade de poder. O conselheiro autoritário gosta de “endireitar” os outros, 

dar conselhos (mesmo quando não solicitado), e desempenhar o papel de “solucionador de 

problemas”. Alguns aconselhados do tipo dependente podem desejar isso, mas não serão 

ajudados se suas vidas forem controladas por outra pessoa. A maioria das pessoas, no entanto, 

irá eventualmente opor resistência a um conselheiro autoritário;  

d) A Necessidade de socorrer. O conselheiro deste tipo tira a responsabilidade do 

aconselhado ao demonstrar uma atitude que diz claramente: “você não é capaz de resolver 

isso, deixa tudo comigo”. Esta abordagem é chamada de messias benfeitor. Ela pode 

satisfazer o aconselhado por algum tempo, mas raramente fornece ajuda duradoura. Quando a 

técnica de socorro falha, o conselheiro sente-se culpado e inadequado, como um messias 

incapaz de salvar os perdidos. 

Cabe, portanto, a cada membro do corpo, a vigilância da consciência inquietante e 

inspiradora do Espírito Santo e da necessidade do corpo de Cristo de encontrar o seu lugar no 

exercício dos seus dons para alcançar os necessitados nas diversas áreas de atuação da Igreja 

como um todo, reconhecendo as suas limitações, vulnerabilidades, bem como as 

competências e habilidades. 

Ao pastor que já foi chamado e atende a uma vocação, cabe-lhe um constante 

exercício de consciência, a fim de avaliar se as suas ações estão em harmonia com os 
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princípios de Jesus que, conforme verificamos nas narrativas evangélicas de Mateus a João, 

entregou a sua própria vida em renúncia, servidão, misericórdia e amor.  

 

Considerações Finais 

 

Nas considerações finais deste capítulo, em que o AGIR é apresentado como o último 

passo do itinerário proposto do método ver-julgar-agir, foi analisado, o papel do conselheiro 

diante das crises, os modelos e formas; bem como a abordagem do método ver-julgar-agir, 

especificamente, em procedimentação ao aconselhamento pré e pós nupcial. No que diz 

respeito ao aconselhamento e à recusa à condução da consciência e prevenção às tecnologias 

de controle do poder pastoral, considerou, como caráter de crescimento pessoal dos cônjuges, 

o desenvolvimento da consciência no sentido de despertar para autonomia, bem como o 

estabelecimento do limite entre aconselhamento e terapia conjugal pela própria capacidade do 

aconselhador no sentido de não encontrar soluções no leque de suas habilidades adquiridas. 

Para o momento da intervenção do especialista na relação conjugal, vê-se que o programa 

educacional deve apontar aqueles que requererão uma maior atenção e dedicação pastoral 

pelas manifestações observadas no que diz respeito à imaturidade de um dos cônjuges. Outro 

aspecto é a visão distorcida do casamento, visto como a solução para se livrarem do jugo dos 

pais, entre outras motivações. Viu-se também a ação do conselheiro frente aos novos modelos 

de famílias no sentido de ter sua preparação e atualização teológico-pastoral como 

apontamentos das principais características básicas necessárias ao processo de 

aconselhamento. Este remete às necessidades de conhecer a Deus na pessoa e no caráter de 

Jesus Cristo e o compreender os princípios da Palavra de Deus, conhecer, compreender e 

amar a pessoa humana, conhecer e compreender a si mesmo.  

A prática pastoral pela via do aconselhamento em arranjo sistemático das disciplinas 

teológicas, como afirmada durante a dissertação, tem como objetivo último da teologia, 

orientar e guiar a igreja rumo ao advento do Reino de Deus, como referência à constituição de 

uma sociedade mais justa e fraterna.  

 

 

 

*.  *.  * 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 

Esta dissertação viu no aconselhamento Pastoral um aporte teológico pastoral e prático 

como meio de diminuir o índice do divórcio na Igreja Batista Renovada através da ação 

preventiva e corretiva da vida pré e pós nupcial respectivamente em preparação e 

enriquecimento dos casais nubentes, bem como ao aconselhamento dos casais vivendo em 

crises conjugais.   

Visto que a vida matrimonial cristã está envolta a um contexto social em profundas 

mudanças na contemporaneidade é exigido preparo das pessoas para a vivência desses novos 

tempos e das novas configurações familiares.  

Essas mudanças sociais também impactam a Igreja. As demandas exigem um preparo 

cada vez maior de pastores e pastoras dedicados à arte do aconselhamento para lidar com as 

atuais realidades. Afinal de contas, os(as) conselheiros(as) cristãos(ãs) são procurados(as) 

frequentemente para resolver problemas, conflitos e crises familiares. A presente dissertação 

demonstrou que as mudanças na família e no casamento apresentam desafios, mas também 

algumas oportunidades de novas vivências dessas realidades.  

Hoje, mais do que em outras épocas é possível avistar diferentes modelos de famílias: 

nuclear, monoparental, recomposta, desconstruída, gerada artificialmente, entre tantas 

possibilidades. Igualmente, o casamento deixou de ser regido pelos acordos e negócios, bem 

como amor-paixão para ser uma escolha voluntária, movida pelo prazer e satisfação. Os 

relacionamentos conjugais são movidos por várias interferências.  

O exame das crises que podem interferir na vida conjugal e até levar o casamento ao 

divórcio, demonstrou o quanto o casamento na contemporaneidade enfrenta fragilidades. O 

conhecimento dessas experiências por parte do casal constitui elemento importante para a 

vitória sobre as crises e a conquista de um relacionamento saudável. Elas também precisam 

ser objeto do conselheiro no aconselhamento pastoral para um sustento e enriquecimento dos 

casais nas crises.  

A proposta de enriquecimento e aconselhamento pastoral preventivo pré e pós nupcial 

a casais resvalando em divórcio é uma importante contribuição do presente trabalho a 

pastores e pastoras, bem como a conselheiros pastorais, pois visa oferecer aconselhamento 

educativo a noivos na construção de um relacionamento conjugal saudável e sólido nessa 
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mudança de época, pautada em relações líquidas. A relevância desse assunto se dá pelo fato 

de ele ser um tema pouco debatido na área acadêmica e prática pastoral/eclesial.  

Concluindo, a expectativa é que o presente trabalho, na área do aconselhamento 

pastoral, sirva de auxílio para aqueles que se dedicam à arte do aconselhamento pastoral junto 

a famílias, especialmente, a noivos e casais constituídos. Reconhecem-se os limites da 

pesquisa em não esgotar todo o tema, sobretudo no que tange o debate sobre o papel da 

religiosidade e fé para um casamento sólido, todavia deixamos esse desafio a outra pesquisa 

na área da teologia prática e no âmbito do aconselhamento pastoral.  

 

 

*.  *.  * 
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