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O consagrado jornalista Ricardo Boechat, âncora do Jornal da TV 

Bandeirantes e do jornal da rádio Band News toda manhã, faleceu recen-

temente, dia 11 de fevereiro, num acidente de helicóptero em São Paulo. 

Em uma de suas apresentações no jornal da rádio há três anos, ele quis 

compartilhar com seus ouvintes algo muito pessoal. Nesse dia, ele revelou 

o motivo de sua ausência do trabalho durante certo período. Ele contou 

que estava sofrendo de depressão e estava em tratamento: “Passei um 

sufoco danado... Quem cai num quadro desses perde qualquer condição 

de continuar ativo, de pensar as coisas mais simples... Fiquei impressio-

nado com a quantidade de gente que sofre disso... Um vídeo produzido 

pela ONU (Organização das Nações Unidas) indica que esse fenômeno 

é global. Uma amiga minha citou números da OMS (Organização Mun-

dial da Saúde) afirmando que a depressão é a doença que mais cresce no 

mundo... A depressão é um abismo mental” (https://www.msn.com). Em 

outra entrevista, ele afirmou que a postagem em sua conta no Facebook 

depois que ele falou sobre a sua depressão gerou 17 milhões de acessos 

(https:m.youtube.com). 

Não há como fugir do fato de que estamos diante de um quadro 

alarmante. Há tantas almas clamando por ajuda, e todos nós que fomos 

alcançados pela graça de Deus precisamos permitir que a compaixão de 

nosso Pai flua de nosso coração e abençoe essas pessoas em desespero.

É possível e até provável que você conheça alguém – uma pessoa de 

sua família, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho – que enfrenta 

essa agonia. Procure olhar para essa pessoa com o olhar de Cristo e fique 

aberto(a) ao Espírito Santo para que Ele use você para abençoar essa vida. 

Ele capacitará você para isso, porém nesta edição queremos  também ajudar 

você enfocando vários aspectos dessa doença e como estender sua mão para 

ajudar uma pessoa a sair desse abismo.

Que a mão do Senhor segure a sua mão e ajude você a puxar novamente 

à vida alguém que está sufocado pela dor da alma. 

Jaime Kemp

O abismo da alma

Pra início de conversa
março/abril 2019
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Onde está o seu Deus?” – os inimi-
gos do salmista lhe perguntavam 
repetidamente (Salmos 42.10). E o 

próprio salmista também se questionou a esse 
respeito: ‘Direi a Deus, minha Rocha; Por que 
te esqueceste de mim?’ (Salmos 42.9). E ainda: 
‘... Por que me rejeitaste?’ (Salmos 43.2).

Houve ocasiões em que também fiz essas 
perguntas. Pedia a Deus que me desse paz, mas 
ela não chegava. Recorri às promessas das Escri-
turas e procurei me firmar nelas, mas não via 

A graça de Deus 
na escuridão

Judith, se sentia 
quando mergulhou 
em um profundo 
abismo de depressão. 
Ela chegou ao ponto 
de não encontrar 
mais motivo para 
viver.

Andei ao seu 
lado nos momentos 
mais escuros de seu 

estado depressivo. 
Descobri que enten-
der completamente 
a perplexidade e a 
profundidade da dor 
que essa doença cau-
sa é totalmente im-
possível para quem 
nunca a enfrentou. 
Isso vale também 
para alguém tão 
próximo, como o 
cônjuge.

Judith parecia fi-
sicamente saudável: 
não usava muletas 
ou curativos, não 
tinha cicatrizes 
visíveis nem sangra-
mentos. No entanto, 
havia aquela dor 
incessante e indefi-
nida, algo que não 
podia ser apalpado 
ou aliviado com o 
simples uso de um 
medicamento.

Parecia impossí-
vel escapar dessa dor. 

JAIME KEMP

Depressão | O mal-estar da sociedade contemporânea

sua concretização em 
minha vida. Eu sabia 
que Deus estava ali, 
perto de mim, mas ho-
nestamente não sentia 
sua presença. Estava 
andando no escuro.” 

Judith Kemp

Era assim que 
minha esposa, 

 “
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Um dos aspectos mais frustrantes 

da depressão é que ela não afeta 

apenas a alma. Ela invade todas as 

áreas da vida. Relacionamentos são 

afetados.

Ela era persistente e só permitia alguma tré-
gua nos breves momentos de sono, mesmo 
assim, agitados. Eu me perguntava, temero-
so, se algum dia ela conseguiria sair daquela 
escuridão. Creio que mesmo ela até chegou 
a duvidar que algum dia Deus mudasse 
seu quadro. Estava perdendo a esperança. 
E quando ouvia alguém dizer que cristãos 
nunca ficam deprimidos, ela afundava ainda 
mais em sua desesperança e dor. Penso que a 
experiência pela qual Judith passou encontra 
sua melhor descrição nas palavras do salmo 
do rei Davi: “Senhor, diante de ti estão 
todos os meus anseios; o meu suspiro não 
te é oculto. Meu coração palpita, as forças 
me faltam; até a luz dos meus olhos se foi” 
(Salmos 38.9-10).

 
“Eu passava a maior parte do dia deitada, 

escondida sob os cobertores. Não queria sair 
de casa, tinha imensa dificuldade para decidir 
coisas simples, até pensar... A alegria tornou-se 
um sentimento do passado; na verdade, achava 
que nunca conseguiria sorrir outra vez. Medos 
absurdos assombravam minha vida. Por exem-
plo, tinha medo que a comida que servia para a 
minha família estivesse contaminada. Receava 
a possibilidade de adoecermos e de haver plan-
tas venenosas em nosso jardim. Temia cuidar de 
minhas filhas, pois achava que podia machucá-
-las ou prejudicá-las por descuido.

Fiquei nesse estado, padeci desse mal duran-

te um ano inteiro. 
O que eu não sabia 
naquela época, mas 
posso afirmar agora, é 
que estava sofrendo de 
depressão. Meus sinto-
mas eram típicos, mas 
cada pessoa apresenta 
um quadro. Algumas 
reclamam de insô-
nia, perda de apetite, 
agitação, palpitações, 
irritabilidade, fadiga 
ou paranoia.  

A depressão tem 
sido descrita como 
‘a doença da alma’. 
Aparentemente o sal-
mista sentiu a mesma 
dor. Nos Salmos 42 e 
43 ele questiona três 
vezes: ‘Por que você 
está tão triste assim, 
ó minha alma? Por 
que está assim tão 
perturbada dentro de 
mim?’ (Salmos 42.5, 
11; 43.5).

No meu modo de 
entender essa é uma 
excelente maneira de 
descrever a alma que 

sofre, a alma abatida. 
Nos Salmos 42.3 ele 
ainda diz: ‘Minhas 
lágrimas têm sido o 
meu alimento de dia 
e de noite’. Essa era 
a minha realidade 
na época.

Ele também re-
gistrou: ‘Um abismo 
chama outro abis-
mo...’ (Salmos 42.7). 
Um dos aspectos mais 
frustrantes da depres-
são é que ela não afeta 
apenas a alma. Ela 
invade todas as áreas 
da vida. Relaciona-
mentos são afetados. 
Em alguns casos o 
cônjuge pode se sentir 
incapaz ou desinteres-
sado, tanto para aju-
dar como para fazer 
companhia (nunca 
me canso de agradecer 
e louvar a Deus pela 
dedicação de meu 
marido durante aque-
le período). Amigos 
se cansam. Colegas 
de trabalho sentem-se 
prejudicados com a 
ineficiência que a 
pessoa demonstra. Por 
sua vez, ela sabe que 
isso está acontecendo, 
mas não consegue 
reagir e teme perder o 
emprego.

Eu vivia ator-
mentada com os 
‘E se?’. E se eu não 

melhorar? E se não 
conseguir cuidar da 
minha família?  E se 
eu enlouquecer?

Relembrando 
agora o que aconteceu 
comigo, penso que 
um fator que teria me 
ajudado naquela fase 
tão difícil e contur-
bada seria saber que 
não era a única a me 
sentir daquela manei-
ra. Também aceitar o 
fato que somos corpo, 
alma e espírito e que 
uma parte não pode 
ser separada do todo. 
Problemas emocionais 
causam problemas 
físicos e vice-versa. 
Para mim tornou-se 
inquestionável que 
pessoas deprimidas 
necessitam de assistên-
cia física, emocional e 
espiritual.

Deus nunca 
respondeu à minha 
pergunta: ‘Por quê?’. 
Hoje, mais de quaren-
ta anos depois, o que 
posso dizer de concre-
to é que a superação 
da depressão que sofri 
aconteceu aos poucos. 
Não foi num passe de 
mágica. Houve uma 
conjunção de vários 
fatores: o aumento de 
minha percepção da 
graça de Deus, o amor 
e aceitação dos que 
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me rodeavam, o acon-
selhamento específico 
e, por certo, a ação 
do Espírito Santo em 
mim.

Compreendi que 
Deus não tem obri-
gação de responder a 
seus filhos o motivo 
das provações. Ele 
quer que confiemos 
nele, mesmo que não 
saibamos o porquê 
de sermos afligidos: 
‘Porque sou eu que 
conheço os planos que 
tenho para vocês, diz 
o Senhor; planos de 
fazê-los prosperar e 
não lhes causar dano, 
planos de dar-lhes es-
perança e um futuro’ 
(Jeremias 29.11).

Antes da depressão 
meu conhecimento 
sobre a graça de Deus 
era limitado. Sabia 
sobre a graça salva-
dora, mas o aspecto 
prático dessa graça, 

interagindo no dia a dia das pessoas era novo 
para mim. Precisei crescer na graça, compreen-
der que a graça é algo que me é dado sem que, 
na verdade, eu mereça; algo que não posso 
obter nem pagar. Ela é dada de graça!”

Judith Kemp

Deus sabe o que sentimos, o que sofre-
mos, quais são nossos anseios e angústias e 
nunca nos abandona. Atualmente, vivemos 
uma época difícil, em que as pressões a que 
as pessoas são submetidas, em diversas áreas, 
são inúmeras e inclementes. Mesmo aquelas 
que não são exigidas com tanto rigor sofrem 
para provar que estão totalmente preparadas 
e têm competência para corresponder às 
imposições, até mesmo culturais, da contem-
poraneidade. Muitas vezes, tanta exigência 
adoece a mente, a alma e o corpo.

 Não são apenas os adultos que são atin-
gidos pela depressão. Crianças e adolescentes 
têm sua autoestima destruída pelo bullying 
que sofrem de colegas de sua escola ou por 
“amigos” na Internet. As mídias sociais cada 
dia mais se apoderam dos jovens, que por 
sua vez se abandonam nesse mundo virtual 
que os separa da presença real dos pais, da 
família e dos próprios amigos. É mais fácil e 
menos comprometedor conversar pela teli-
nha de um celular do que olhos nos olhos. 

Depressão | O mal-estar da sociedade contemporânea

Concordo que 
a Internet provo-
cou uma evolução 
fenomenal no 
mundo contem-
porâneo, porém 
também trouxe com 
ela muitas armadi-
lhas perigosas, não 
somente aos adultos, 
mas infelizmente 
aos jovens, que se 
não forem acompa-
nhados pelos pais ou 
responsável correm 
sérios riscos, já que 
alguns jogos incenti-
vam o suicídio, sites 
enganadores podem 
convencê-los a parti-
cipar de pornografia 
e outras coisas preju-
diciais. Adolescentes 
e jovens podem se 
tornar presas fáceis 
na rede.

Mesmo aman-
do viver, temos de 
admitir que atual-
mente há muitas 
motivações que 
podem levar uma 
pessoa à depressão. 
Mesmo se elas não 
existissem, o simples 
fato de andar por 
este mundo sem a 
bênção da graça de 
Deus torna tudo 
mais difícil mesmo. 
Por isso devemos 
conhecê-la profun-
damente, estudar e 

Deus sabe o que sentimos, o que 
sofremos, quais são nossos anseios 
e angústias e nunca nos abandona. 
Atualmente, vivemos uma época 
difícil, em que as pressões a que as 
pessoas são submetidas, em diversas 
áreas, são inúmeras e inclementes. 

meditar sobre ela e, 
principalmente, nos 
apoderarmos dela. 

Mas como ajudar 
de modo prático as 
pessoas que estão 
à nossa volta sen-
do castigadas pela 
depressão? 

Em primeiro 
lugar, ore por ela e 
para que Deus lhe 
dê sabedoria para 
ajudá-la no que 
for necessário e de 
maneira adequa-
da. Também não 
se esqueça de que 
poder contar com 
uma pessoa que 
saiba ouvir, que 
não julga, que não 
pretende dar solução 
para cada desaba-
fo, que não tenta 
resolver a situação 
como se fosse dona 
de todas as respostas 
certamente significa 
uma luz, mesmo 
que tênue, para 
quem está deses-
perado tateando no 
escuro. Esteja alerta 
à oportunidade de 
orientar essa pessoa 
a procurar ajuda e 
assistência profissio-
nal, seja de médico, 
psicólogo, psiquiatra 
e/ou pastor. Mesmo 
que ela concorde 
com isso, não deixe 
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Depressão | O mal-estar da sociedade contemporânea
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de estar por perto 
sempre que possível, 
pois uma pessoa de-
primida tem tendên-
cia ao isolamento. 
Convide-a para sair, 
ir à sua casa, à igreja, 
a um passeio, vá 
visitá-la. 

  
“Devo admitir 

que antes de passar 
por aquela experiên-
cia tão profunda, 
complicada e dolo-
rida eu não era uma 
boa conselheira. Era 
crítica, indiferente, 
impaciente, oferecia 
fórmulas, regras e 

respostas fáceis, não 
tendo tanta compai-
xão como deveria 
pela pessoa aflita. 
Agora sei o que 
significa chorar com 
os que choram e me 
alegrar com os que se 
alegram.

Nos Salmos 42 e 
43, o salmista acon-
selhou à sua alma 
abatida e perturbada: 
‘Ponha sua esperança 
em Deus! Pois ainda o 
louvarei; ele é o meu 
Salvador e o meu 
Deus’ (Salmos 42.5, 
11; 43.5).

Finalmente che-

gou o dia em que consegui louvá-lo; e o meu 
louvor era: ‘... para o louvor da sua graciosa 
graça’ (Efésios 1.6).”

Judith Kemp*

A vida nem sempre é um mar tran-
quilo. Às vezes, ondas gigantescas podem 
sacudir nosso barco tentando afundá-lo. 
Porém, precisamos e podemos sempre 
contar com a graça de Deus, incessante-
mente oferecida, nunca rejeitada, e suas 
promessas que não podem ser quebradas: 
“Eu sou o Senhor, o Deus de vocês; eu os 
seguro pela mão e lhes digo:Não fiquem 
com medo, pois eu os ajudo” (Isaías 
41.13, NTLH).

 
* Os depoimentos de Judith Kemp foram 
extraídos do livro Depressão e graça, Editora 
Vida, 2001.



Material didático para:

• Educação Infantil
• Ensino Fundamental I
• Ensino Fundamental II
• Ensino Médio

Valores e Princípios

Material em harmonia 
 com a cosmovisão cristã

148 anos de excelência  
em educação

Alfabetização aliada   
ao método fônico

Proposta  pedagógica  
inovadora

Telefone: (11) 2114-8040 
SISTEMASDEENSINO.MACKENZIE.BR

EXCELÊNCIA ACADÊMICA 
INTEGRADA À EDUCAÇÃO 
VALORATIVA CRISTÃ NA 
FORMAÇÃO DE CIDADÃOS



12    Lar Cristão  |  março/abril 2019

A ânsia por igualar-se e parecer 
relevante: os inimigos (e as 
ilusões) da vez
MAGNO PAGANELLI

Depressão | O mal-estar da sociedade contemporânea

H istoriadores respeitados, como 
Niall Fergusson, já demonstraram 
que o advento da ciência moderna 

no Ocidente fez girar a roda da produção em 
escala. Também podemos dizer que tenha 
sido a necessidade de maiores ganhos que 
levou os primeiros inventores e construtores 
de máquinas, especialmente na Inglaterra, a 
trabalhar em mecanismos que aumentassem 
a produção. E girando as máquinas a vapor 
da Revolução Industrial, não tardou a ser 

girada a “roda da 
fortuna”. A avidez 
de perceber maiores 
lucros levou os de-
tentores dos recursos 
a investirem em 
novos mecanismos 
e maiores produ-
ções, que tornaram 
ricos os primeiros 
industriais de todos 

os tempos. O resto 
da história tem sido 
uma corrida pela 
inovação, o sucesso 
e a riqueza que a 
acompanharam.

Cada época expe-
rimenta as próprias 
necessidades e traz 
as inovações que as 
atenderão; a rebo-

que, padrões são in-
troduzidos, compor-
tamentos são ado-
tados (ou ditados). 
Veja o caso da calça 
jeans. Ela era usada 
por mineradores e 
vaqueiros no Velho 
Oeste americano. 
Levi Strauss e Jacob 
Davis patentearam 
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o uso de rebites de cobre para reforçar a cos-
tura dos bolsos dos macacões, que rasgavam 
com frequência devido às exigências do 
uso. Na Inglaterra, eram fabricados maca-
cões usando brim produzido com algodão 
cultivado nos Estados Unidos. As fábricas de 
Levi Strauss ficavam na Califórnia, onde a 
etiqueta de couro foi introduzida nas peças 
em 1886 e a inconfundível etiqueta vermelha 
em 1936. Mas o que fez o jeans americano se 
tornar mundialmente conhecido e desejado, 
e não o inglês? A influência do cinema e da 
publicidade, segundo Fergusson.

Como cristãos, imersos na sociedade 
brasileira, trocamos, mutuamente, influên-
cias com ela, todos os dias, ora recebendo, 
ora enviando nossas mensagens. Como fruto 
de uma evolução que começou há poucas 
décadas, hoje percebemos práticas não con-
vencionais à fé cristã serem tomadas como 
dogmas, como referenciais tidos como infalí-
veis, inequívocos, dignos de uma “revelação” 
ou “visão celestial”, como a que Paulo disse 
ter recebido do Senhor (Atos 26.19). Em 
linhas gerais, a Igreja brasileira acompanha 
os passos da Igreja norte-americana, para 
o bem e para o mal. Como boa parte das 
denominações que povoam a cena nacional 
veio dos Estados Unidos, foi natural receber, 
em parte acriticamente, o que era produzido 
por lá. Aos poucos, as demais denominações 
seguiram os passos umas das outras.

Desde as décadas de 1960-1970, visando 
maior atenção da sociedade, julgaram ser 

útil fazer associações 
e apropriações de 
elementos da cultura 
e da ciência e intro-
duzi-los por meio 
das mensagens. Nos 
primeiros séculos 
da nossa era, muitos 
Pais da Igreja servi-
ram-se da filosofia 
grega na apresen-
tação de sermões 
e obras literárias. 
Na modernidade, a 
racionalidade, a lin-
guagem e aparatos 
das ciências foram os 
queridinhos da vez. 
No final do século 
20, a linguagem e os 
conceitos da psico-
logia moderna, bem 
como as ferramentas 
motivacionais e os 
sistemas e modelos 
de gerenciamento de 
pessoas e de orga-
nizações, foram in-
troduzidos por meio 
dos sermões, livros e 
demais “produtos” 
que o “segmento” 
exigia.

Com o tempo, o 

resultado apareceu e 
nós os vemos. Igrejas 
geridas como empre-
sas, pessoas movidas 
por resultados, reba-
nho sendo tratado 
como clientes a 
serem satisfeitos, em 
vez de aprenderem 
que precisamos 
servir ao próximo 
como gratidão àque-
le que nos salvou. 
Naturalmente, esses 
novos gestores, antes 
chamados pastores 
de ovelhas, têm 
sido contaminados 
pelos efeitos colate-
rais naturais desses 
“pacotes” corpora-
tivos, e a contami-
nação é transmitida 
para quem está à 
sua volta (há anos 
publiquei excelente 
livro do Dr. Karl 
Kepler, então pro-
fessor da Faculdade 
Batista de São Paulo, 
chamado Neuroses 
eclesiásticas [São 
Paulo, Arte Edito-
rial, 2009, 94 p.], 
que mostra como 
pastores transmitem 
seus problemas e 
neuroses pessoais ao 
rebanho por meio 
das mensagens). 
Há uma exigência 
e uma pressão de 
parecerem à socieda-

de e ao rebanho pro-
fissionais e líderes 
bem-sucedidos que 
não são atingidos 
pelas contingências 
naturais próprias 
dos seres humanos 
(e mais ainda dos 
discípulos de Jesus), 
porque seguem 
determinados passos 
para o sucesso já 
aprovados por Deus 
e são fiéis em tudo, 
honram seus líderes 
e blá-blá-blá.

Penso que a 
Igreja de Jesus deve 
seguir princípios ra-
dicalmente distintos 
em certas áreas de 
sua administração 
e cuidado. A co-
meçar pelo nome 
que damos a certas 
rotinas: discipulado 
não é treinamen-
to; diaconia não é 
colaboração; evange-
lismo não é divul-
gação; pastor não é 
coach, adorador não 
é (necessariamen-
te) músico (nem 
levita!).  

O entendimen-
to da natureza da 
Igreja e a leitura das 
Escrituras com as 
lentes da cultura do 
nosso tempo estão 
criando expectativas 
irreais em pastores, 

Penso que a Igreja de Jesus deve 

seguir princípios radicalmente 

distintos em certas áreas de sua 

administração e cuidado.
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líderes e membros que são incompatíveis 
com tudo o que consta dos Evangelhos, das 
epístolas e do todo da Palavra de Deus. O 
resultado de expectativas irreais é a frustra-
ção, e o estresse é o próximo estágio. Consi-
dere que Deus não tem compromisso com 
fantasias humanas, ainda mais quando elas 
são motivadas pelo egoísmo, isto é, o ego no 
centro do palco de nossa vida, a satisfação es-
tritamente pessoal de nossas cobiças (Tiago 
1.14-15). Sem fazer juízo de valor, mas para 
ilustrar, a influência do espírito corporativo 
se dá até no layout dos templos. Os “antigos” 
púlpitos desapareceram, apagaram as luzes 
do ambiente, mergulhando o povo na escu-
ridão, suprimiram os poucos traços cristãos 
e acenderam um holofote no indivíduo, este 
sim, importante – segundo a cartilha do 
marketing motivacional.

Há diversas lições que poderiam ser 
tiradas dessas situações, que na verdade 
se ajustam a um só “tema guarda-chuva”: 
o espírito ou as marcas do nosso tempo. 
Como antecipei, precisamos compreender a 
natureza da Igreja, bem como a natureza da 
vocação de cada um. A relevância da Igreja 
não é medida pelo sucesso numérico, ainda 
que alguns usem o texto de João 12.24 para 
insistir nisso (“se o grão de trigo não cair na 
terra e não morrer, continuará ele só. Mas se 
morrer, dará muito fruto”). Se uma vara não 
dá fruto, estando de fato ligada à Videira ver-

dadeira, o problema 
não é da vara. 

Quem amou o 
mundo não fomos 
nós, mas Deus, e 
Ele nos convocou 
para fazer a missão 
que é d’Ele (salvar, 
libertar e edificar 
são tarefas impossí-
veis a nós!). Quem 
dá o crescimento e 
realiza as promessas 
é Deus, que, como 
advertiu Paulo, é o 
único que age em 
todo o processo: 
“… de modo que 
nem o que planta 
nem o que rega são 
alguma coisa, mas 
unicamente Deus, 
que efetua o cresci-
mento” (1 Coríntios 
3.7). A tarefa dos 
ministros é preparar 
os santos para que 
estes efetuem a obra 
do ministério. Parece 
um paradoxo, mas 
nós, ministros, não 
fazemos a obra do 

ministério. Antes, 
“os santos” é que a 
fazem: 

E ele designou 
alguns para após-
tolos, outros para 
profetas, outros 
para evangelistas, e 
outros para pastores 
e mestres, com o 
fim de preparar os 
santos para a obra do 
ministério, para que 
o corpo de Cristo 
seja edificado, até 
que todos alcance-
mos a unidade da fé 
e do conhecimento 
do Filho de Deus, e 
cheguemos à matu-
ridade, atingindo a 
medida da plenitude 
de Cristo (Efésios 
4.11-13, NVI, ênfase 
acrescentada).

Numa igreja 
saudável, que está 
ligada a Cristo, o 
próprio Senhor 
se encarrega de 
encaminhar pessoas 
para o seu serviço. 
Ministros têm a 
finalidade (“com o 
fim de”) de “prepa-
rar os santos”, isto 
é, orientar a mem-
bresia para que ela 
sirva, assim como 
os ministros servem 

ao Senhor. Todos 
devem ser úteis a 
Deus e precisam 
servir com seus 
talentos, vocações 
e testemunhos em 
meio à sociedade. 
Não podemos se-
guir e viver segundo 
a agenda do mundo, 
porque essa não é a 
nossa pauta. Num 
sentido, isso diz 
respeito ao “ide” de 
Jesus, que penso 
também ser preciso 
resgatar. 

A finalidade do 
serviço mútuo, que 
envolve muitos, 
já está dada pelo 
Senhor: levar todos 
“à maturidade”, que 
é uma Igreja forte, 
vigorosa, influente e 
com pessoas enri-
quecidas pelo pleno 
entendimento das 
reais expectativas 
que devemos ali-
mentar em relação a 
Deus, a quem Ele é 
e a nós, seus ser-
vos, dentro do seu 
mundo.

Por fim, gostaria 
de lembrar a reco-
mendação de Pedro: 
“Lancem sobre ele 
toda a sua ansieda-
de, porque ele tem 
cuidado de vocês” 

Há diversas lições que poderiam ser 
tiradas dessas situações, que na 
verdade se ajustam a um só “tema 
guarda-chuva”: o espírito ou as 
marcas do nosso tempo. 
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Magno Paganelli é 
escritor e professor.

(1 Pedro 5.7, NVI). A compreensão ade-

quada de quem Deus é, do que Ele espera 

de nós como seus servos, como Igreja, e qual 

o nosso papel na sua Igreja e no seu mun-

do poderão servir de remédio para cristãos 

no mundo atual. Sendo Jesus uma pessoa, 

Deus conosco, um Salvador vivo e presente, 

o sentido vital de nossa vida de fé é o desen-

volvimento de um relacionamento pessoal 

com Ele. 

Só teremos segurança e paz ao desen-

volvermos um relacionamento pessoal, real, 

com Jesus, mas jamais por meio de sím-

bolos de fé ou quaisquer outros artifícios 

da tradição. Os sintomas da depressão e 

demais doenças do nosso tempo encontram 

remédio n’Ele, e nem mesmo em nossas 

melhores teologias, porque Ele mesmo dis-

se: “Vocês estudam 

cuidadosamente as 

Escrituras, por-

que pensam que 

nelas vocês têm a 

vida eterna. E são 

as Escrituras que 

testemunham a meu 

respeito; contudo, 

vocês não querem 

vir a mim para 

terem vida” (João 

5.39-40, NVI).

Algumas dicas para 

evitar a depressão:

 � Alimente-se bem 

(há alimentos 

com nutrientes 

que ajudam a 

prevenção).

 � Durma o sufi-

ciente.

 � Faça exames 

médicos regula-

res; a depressão 

pode ser causada 

por transtornos 

físicos facilmente 

identificados e 

remediados, sem 

provocar depen-

dência a remédios 

ou drogas.

 � Evite pessoas e 

lugares que pro-

vocam mal-estar.
 � Procure ser 
disciplinado(a), 
mas saiba fazer 
concessões.

 � Habitue-se a orar 
e a ler a Bíblia e 
procure ter prazer 
nisso.

 � Tenha uma rede 
de amigos e pro-
cure ser sociável.
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do recebido dos pais. Porém, se estiver vazio, apresentará 
muitas dificuldades e sérias deficiências de personalidade.

A depressão é intitulada como o “mal do século”. E por 
que vemos pessoas com depressão até no meio cristão? Por 
vários motivos, entre eles:

 � A falta de amor e afeto na infância se reflete na idade 
adulta.

 � Por doenças físicas e psíquicas.
 � Por estresse, excesso de trabalho, que leva a pessoa a 
alimentar-se mal e dormir pouco.

 � Por carência na alma de amor e aceitação revelados por 
meio das cinco linguagens do amor.

 � O afastamento de Deus e de sua Palavra.
 
O que devemos fazer, como cristãos, diante de pessoas 

com sintomas de depressão?

1º - Amá-las em vezes de acusá-las.
2º - Não ser como os amigos de Jó, que queriam saber a 
causa e acusá-lo de ser pecador.
3º - Estar perto, liberando palavras que geram fé.
4º - Tirar de perto delas pessoas negativas, pessimistas e 
amargas.
5º - Orar e interceder continuamente.
6º - Buscar ajuda médica, um profissional da área.

Quando escolhemos buscar e conhecer mais a Deus, e 
cremos que podemos amar na linguagem d’Ele, obtemos 
muitos benefícios. Essa escolha nos leva a viver em sua 
plenitude e sermos usados poderosamente nas mãos d’Ele, 

para trazer cura e transformação de vidas. “Porque 
d’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas.”

Linguagens do Amor

Vivemos dias difíceis, como Jesus mesmo mencionou 
em João 16.36: “No mundo tereis aflições”. O mun-
do jaz no maligno, e cada vez mais o ser humano 

busca o prazer pessoal (hedonismo), o “ter” em vez de “ser”.
O egoísmo, o poder e a ganância têm levado pessoas 

a um frenesi para conquistar bens materiais. A mídia e as 
redes sociais levam as pessoas a competirem entre si e querer 
ser superior às outras. A Internet aproxima as pessoas que 
estão longe e distancia as que estão perto.

Por outro lado, o isolamento leva pessoas a serem pobres 
de relacionamento. Estão rodeadas de pessoas e se sentem 
sós. As crianças e adolescentes vítimas de pais ausentes são 
terceirizados em seus cuidados a creches e babás e cada vez 
mais entregues a celulares e computadores. Deixaram as 
brincadeiras de criança para estarem conectados, e quando 
lhes impõem limites, acham a vida enfadonha.

Deus é amor e fonte de vida. Ele criou o ser humano para 
amar e ser amado. A verdadeira linguagem do amor maior 
vem de Deus, como nos afirma Jesus em Mateus 22.34-40. Só 
poderemos amar nosso próximo se amarmos a Deus de toda 
nossa alma e de todo entendimento. Por essa declaração de 
Jesus, fica claro que só realmente poderemos experimentar 
e viver o amor de Deus em nossa vida, família e pessoas que 
nos rodeiam se amarmos esse Deus e Pai. Esse amor é medido 
pelo tempo de intimidade e comunhão com Ele (Mateus 
6.6-10 e 1 João 4.7-11). Quem diz que não ama não conhece 
a Deus e está movido por ressentimentos, amargura e ódio.

O amor também é a palavra mais importante em qual-
quer idioma. Dentro de cada ser humano, desde criança, há 
um tanque emocional a ser preenchido de amor, que é ma-
nifestado por meio de palavras, gestos, atitudes de carinho. 
Se esse tanque estiver cheio, a criança cresce com 
sentimento de segurança, aceitação, amor e cuida-

DEPRESSÃO – O “MAL DO SÉCULO”

Elizabeth Zimmermann  e seu marido Giovani Zimmermann são pastores na Primeira Igreja Batista de Blumenau, atuando na área de família. 
São autores de 12 livros e atuam na capelania do Colégio Shalom e no aconselhamento de casais.
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Quando a solução é não 
ter solução
LUIZ HENRIQUE DE PAULA

Estamos vivendo um tempo em 
que as informações se multi-
plicam. Segundo David Russell 

Schilling, até 1900 as informações se 
multiplicavam a cada século; até o final 
da Segunda Guerra, a cada 25 anos; 
atualmente, a cada 12 meses; no futuro, 
talvez a cada 12 horas. 

informação em 
conhecimento? Es-
tamos preparados 
emocionalmente 
para tanta infor-
mação que não 
conseguimos pro-
cessar? Para onde 
temos sido levados 
como indivíduos e 
família? 

As estatísticas 
alertam que, por 
meio do crescimen-
to das atividades 
e da aceleração do 
pensamento, se 
produz um estresse 
severo nos seres 
humanos, que não 
sabem o que fazer 
com sua vida emo-
cional. Além disso, 
temos percebido 
que esse estresse 
desencadeia trans-
tornos psiquiá-
tricos, podendo 
levar as pessoas 
ao suicídio. Para 

cada suicídio hoje, 
há entre 10 e 20 
tentativas, ou seja, 
quem tentou suicí-
dio está vulnerável. 
Outro alerta: quase 
100% das pessoas 
que se suicidaram 
enfrentavam algum 
problema mental 
– a maioria, de-
pressão. Quem está 
sofrendo depressão 
ou outro transtorno 
deve receber maior 
atenção.

Os seres huma-
nos estão perdendo 
seus limites em 
nome de uma 
produtividade de-
senfreada e por ter 
uma vida totalmen-
te dissociada dos 
valores e crenças, 
sejam espirituais, 
sejam emocionais 
ou físicos. Pessoas 
estão adoecendo 
psiquicamente e 

Em vista dessa 
realidade, surgem 
algumas reflexões: 
será que diante de 
tanta informação 
temos conseguido 
gerar conhecimen-
to ou transformar 
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por frustrações, e quando isso acontece, 
parece que o mundo delas desaba. Logo 
se apresentam sintomas de isolamento, 
solidão, sentimento de que ninguém as 
entende,  trancam-se no quarto, não fa-
lam com ninguém, já que não conseguem 
expressar seu sofrimento de uma forma 
clara, não acham palavras e partem para 
a falsa solução imediata, que é a tentativa 
de suicídio, e o maior perigo não é quan-
do só falam, e sim quando planejam; a 
vida perde a cor e a depressão toma a 
liderança. 

Somente 15 a 20% dos gravemente de-
primidos vão se suicidar, mas a depressão 
severa ainda é a maior causa do suicídio. 
Por isso, é preciso ficar atento quando a 
pessoa demonstra zero interesse na vida 
ou nos outros. Para a pessoa deprimida, 
o mundo deixa de ser colorido, é cinza, a 
desesperança aparece, a autoestima abai-
xa, há um desinteresse por todos e ela fica 
muito voltada para ela mesma. Isso é um 
alerta de urgência.

Quando nos voltamos para a Bíblia, 
percebemos que Deus também leva a 
sério os sofrimentos do ser humano. Por 
um lado, porque é um Pai amoroso; por 
outro, por entender que o sofrimento tem 
um fundo didático e pedagógico para 
cumprir seus propósitos.

Jesus nunca disse que não passaría-

mos por aflições, 
mas Ele prome-
teu sua presença 
conosco todos os 
dias. Deus tem 
nos dado recursos 
espirituais e emo-
cionais para en-
frentarmos nossos 
maiores inimigos, 
mas o que vemos 
são pessoas ten-
tando resolver seus 
problemas sem os 
recursos providos 
pelo Conselheiro, 
Deus Forte.

 Até o trono de 
Deus é trono de 
graça, demonstran-
do que o trono é 
caracterizado pela 
graça de Deus, e 
podemos chegar 
com sincero cora-
ção de confiança. 
Isso demonstra que 
o trono está sempre 
à nossa disposição 
como um privilé-
gio, tendo a certeza 
de que vamos rece-
ber a misericórdia e 
acharemos graça (a 
solução de Deus) 
no tempo certo. 

“Acheguemo-
-nos, portanto, 
confiadamente, 
junto ao trono da 
graça, a fim de 
recebermos miseri-
córdia e acharmos 

Para a pessoa deprimida, o mundo 
deixa de ser colorido, é cinza, a 
desesperança aparece, a autoestima 
abaixa, há um desinteresse por todos 
e ela fica muito voltada para ela 
mesma. Isso é um alerta de urgência.

graça para socorro 
em ocasião opor-
tuna” (Hebreus 
4.16). Isso significa 
que receberemos a 
coisa certa no tem-
po certo. Não limi-
te Deus com suas 
crenças limitantes 
de valores e pen-
samentos, pois Ele 
usa situações para 
nos prover do que 
precisamos e não o 
que queremos.

Podemos lem-
brar ainda que os 
atributos de Deus 
não lhe permitem 
ser e agir como o 
coração do homem. 
Sua compaixão é 
infinita: “Pois a 
tua misericórdia se 
eleva até aos céus, e 
a tua fidelidade, até 
às nuvens” (Salmos 
57.10).

Ainda que pare-
ça que a esperança 
desapareceu, lem-
bre-se de que Deus 
nunca nos aban-
donará. A Bíblia 
diz em 2 Coríntios 
4.8-9: “Em tudo 
somos atribulados, 
mas não angustia-
dos; perplexos, mas 
não desesperados; 
perseguidos, mas 
não desampara-
dos; abatidos, mas 

podemos perceber 
isso por meio de 
palavras como: 
não aguento mais, 
prefiro morrer, eu 
quero morrer, nin-
guém me entende, 
melhor eu sumir. 

Outro ponto 
são as  mudanças 
inesperadas. Uma 
pessoa fragilizada 
por uma depressão 
ou outro problema 
psíquico dificil-
mente terá con-
dições de encarar 
uma mudança 
inesperada, como 
perder um empre-
go que considerava 
muito importante. 
Alguém tinha um 
hobby e abandona 
tudo, era supervai-
doso e fica desin-
teressado até de si 
mesmo.

Nossa socie-
dade não treina 
as pessoas desde 
cedo para passar 
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não destruídos”. Para Deus, como você 
se sente de dentro para fora vale muito 
(Romanos 12.3).

Pensar que a melhor solução é a morte 
significa que a solução não é solução, 
e sim uma fuga egoísta tentando resol-
ver um problema da maneira errada, só 
pensando em si. Pelo contrário, busque 
a verdadeira solução que Deus provê 
para cada situação: “Não veio sobre vós 

tentação, senão 
humana; mas fiel é 
Deus, que não vos 
deixará tentar aci-
ma do que podeis, 
antes com a tenta-
ção dará também 
o escape, para que 
a possais suportar” 
(1 Coríntios 10.13).

Podemos pas-
sar por lutas, e 
Deus as usará para 
nos aprovar como 
obreiros, mas tenha 
certeza de que Deus 
nunca nos deixará, 
pelo contrário, Ele 
já proveu tudo de 
que precisamos, em 
qualquer área, para 
construirmos a ver-
dadeira felicidade, 
apesar das tempes-
tades da vida que 
enfrentaremos.

A melhor solu-
ção é a que Deus 
sempre provê em 
cada situação. Não 

desconsidere a 
provisão de Deus, 
pois Ele tem a 
última palavra em 
sua vida.

Luiz Henrique de 
Paula é doutor em 
Aconselhamento e 
Cuidado de Família, 
doutorando em Ciências 
da Educação, mestre em 
Ciências da Educação 
e em Teologia Pastoral, 
palestrante internacional 
e escritor. É casado com 
Jocilaine A. M. de Paula 
e tem três filhos: Letícia, 
Larissa e Luiz Daniel.

Pensar que a melhor solução é a 
morte significa que a solução não 
é solução, e sim uma fuga egoísta 
tentando resolver um problema da 
maneira errada, só pensando em si.
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“O amor... sempre procura o melhor.” – 1 Coríntios 13.7

Boa parte dos namoros começa pela atração física, um 
bom papo ou uma paixão incontrolável. Namorar com 
um(a) amigo(a) não é algo comum. Alguns dizem que 

se é boa amizade, não serve para namorar, o que é um engano, 
pois o namoro, para durar, precisa acontecer entre dois ami-
gos de verdade, porque a beleza muda, o papo do Dom Juan 
perde o encanto e a paixão tem vida curta. E como conhecer 
um amigo de verdade, quem sabe namorar? Simples: alguém 
é seu amigo se você desejar estar com ele por nada, só porque 
ele é ele e você é você. Claro que amigos fazem coisas juntos, 
mas não é o primeiro motivo de uma amizade. Rubem Alves 
diz no seu livro Retrato de amor que antes de casar devemos 
perguntar se seremos capazes de conversar com o outro até o 
fim da vida sem enjoar, porque “erótica é a alma”, arremata, 
citando Adélia Prado. 

Sim, uma boa amizade pode se transformar em um amor 
verdadeiro e duradouro. O bispo Robinson Cavalcanti dizia, 
em tom de humor, que muitos namoros evangélicos são “pente-
costais”, pois possuem “mistura de línguas, imposição de mãos 
e o fogo queimando”. Conquanto isso seja verdade em alguns 
casos, o Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã (Bepec) entre-
vistou 4,2 mil jovens evangélicos brasileiros e constatou que 
“quase 60% disseram nunca ter praticado sexo”, contrariando 
o que muitos imaginam. Sim, é mais fácil adicionar o sexo a 
uma relação de amizade do que desenvolver a amizade entre 
um casal que já possui uma vida sexual ativa. Muitos jovens 
cristãos brasileiros estão descobrindo isso. Amém! 

Como posso saber se meu namoro é bom ou não? Dorothy F. 
de Quijada diz que um namoro possui amor e pode evoluir para 
um casamento sadio se o casal souber dividir, estimular um ao 
outro, respeitar, aceitar os costumes diferentes, resolver as brigas 
e esperar o tempo certo. Vejamos cada uma dessas características:

O dividir – Sou capaz de dividir com o outro o que tenho, 
até mesmo minhas decisões? Nós fazemos planos, decidimos 
juntos ou eu decido o que vou fazer e depois informo?

A força – Há relações amorosas que estimulam a cria-
tividade e outras que tiram a energia. Conversamos e nos 
estimulamos sobre os projetos pessoais e os sonhos futuros de 
cada um ou coloco obstáculos cada vez que o outro 
compartilha seus desejos? 

O respeito – Sinto verdadeiro respeito e tenho orgu-
lho do meu(minha) companheiro(a) a quem admiro e 

em quem confio? Só há amor com respeito e valorização, pois 
respeitar é considerar a opinião e sentimentos do outro mesmo 
quando diferentes dos meus.

Os costumes e hábitos – Quem ama aceita o outro como é. 
Tenho acompanhado pessoas que estão tristes há anos porque 
tentam mudar o marido ou a esposa e não conseguem. Tentar 
mudar alguém é uma tarefa desgastante. Há, entretanto, formas 
de ajudar a pessoa a melhorar, especialmente quanto à comu-
nicação, mas se os costumes do outro são um grande obstáculo 
para uma boa relação, é melhor repensar a continuidade dela.

Os choques ou brigas – Se um espera que o outro ceda sempre 
ou que todas as vezes tome a iniciativa quando há problemas, 
se não há pedidos de perdão ou um sempre deseja ter razão, 
os choques aparecem. Conflitos são inevitáveis, mas o impor-
tante é desenvolver a habilidade de solucioná-los com respeito 
e usá-los para o amadurecimento da relação. Um casamento 
só deve acontecer se os namorados já brigaram e conseguiram 
se perdoar.

O tempo – Dizem que o tempo resolve tudo, mas nem 
sempre é assim. Ele é apenas o espaço no qual pessoa e perso-
nagem se encontram. No namoro, conhecemos a personagem, 
que é arrumada e perfumada, mas é preciso conhecer também 
os segredos da pessoa que habita na personagem. Um casal 
amadurece para o casamento quando nesse tempo pode criar 
ambientes de revelações de pensamentos e sentimentos expos-
tos um ao outro: “Não case até passar um verão e um inverno 
com quem ama”. 

Finalmente, uma recomendação aos jovens cristãos que 
estão namorando e pensando em casar: não case para ser 
feliz ou para fazer o outro feliz, case quando você for feliz. 
Só Jesus pode fazer uma pessoa feliz. É possível ajudar, 
mas a expectativa de que o outro promova sua felicidade 
vai gerar queixas e frustrações futuras por sonhos deposi-
tados nas mãos do outro, que, por mais que se esforce, não 
conseguirá promover a felicidade de alguém. Precisamos 
primeiro nos encontrar com Deus e depois dar as mãos a 
alguém que também já se encontrou com Ele e com essa 
pessoa construir uma família.

Resumindo, primeiro é preciso encontrar a felicidade em 
Jesus, então apenas namorar alguém com quem tenhamos uma 

boa amizade, o que poderá se tornar num verdadeiro 
amor maduro. 

Que o Senhor abençoe os namoros cristãos para 
que se tornem bons casamentos cristãos.

Namoro Cristão

NAMORE COM SUA MELHOR AMIZADE!

Marcos Quaresma  é psicólogo em formação, mestre em Aconselhamento Pastoral, bacharel em Teologia, pós-graduado em Psicopedagogia, assessor familiar, 
conselheiro de famílias há 30 anos, missionário da Sepal e membro da Eirene do Brasil. É casado com Rosélia e pai de Thales, Tharsis e Thaiane. 
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Como lidar com os eventos 
doloridos e a tristeza que 
contribuem para a doença
ALCINDO ALMEIDA    

Agrande verdade é que passamos 
uma boa parte de nosso tempo lu-
tando contra a ansiedade, que está 

impregnada em nosso coração. Muitas vezes 
acordamos pensando no que acontecerá no 
dia e nem falamos com Deus sobre as neces-
sidades da alma, e uma delas é depender da 
graça, como Paulo aprendeu a fazer, por isso 
pôde dizer: posso todas as coisas naquele 
que me fortalece. 

A ansiedade nos tira o chão e nos faz vi-
ver dependentes do agora, das soluções ime-
diatas da vida. Ansiedade é a preocupação 
demasiada com as necessidades primárias e 
as secundárias, as necessidades básicas e as 
supérfluas, as necessidades reais e as ima-
ginárias. A ansiedade é tão complicada na 
nossa vida que ela pode causar úlcera, colite, 
asma, doenças do coração e outros distúrbios 
orgânicos. Resumindo, a ansiedade surge em 
nosso ser para tirar a paz do nosso coração.

Vivemos um processo delicado na vida 
quanto à tristeza e aos momentos doloridos. 
Perdemos o chão facilmente diante dessas 
situações. Algumas vezes, até nos rebelamos 
diante de Deus. Passamos a questioná-lo, 
achando que Ele se esqueceu de nós porque 
passamos por lutas, dores e tristezas profun-
das na alma.

Precisamos aprender a dar um tempo 

forças na fraqueza, 
e a oração foi um 
ponto fundamental 
para isso. No capítu-
lo 12 de 2 Coríntios, 
ele diz: “… acerca 
do qual três vezes 
roguei ao Senhor que 
o afastasse de mim; 
e ele me disse: A 
minha graça te basta, 
porque o meu poder 
se aperfeiçoa na fra-
queza” (vv. 8-9a).

Na vida cristã, 
vivemos momentos 

de imediatismo. 
Não queremos 
que uma resposta 
demore mais que 
uma semana, não 
temos paciência para 
esperar as respostas 
de Deus no tempo 
d’Ele. Só que essa 
não é a perspectiva 
dada pela Palavra 
de Deus, pois ela 
nos ensina a viver 
em função da graça 
de Deus. Paulo está 
numa crise, tem um 

nas nossas relações 
(feridas, dores) para 
experimentarmos a 
transformação vinda 
do Eterno Deus. 
Quando cremos nis-
so, temos descanso e 
perseverança diante 
do Pai nas nossas 
orações e assim en-
contramos forças no 
meio das fraquezas e 
angústias da alma. 

Paulo é um 
grande exemplo de 
alguém que teve 
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zemos e passamos na vida. A graça de Deus 
se multiplica quando cremos que os espaços 
vazios da nossa vida são preenchidos pela 
ação de Deus ou quando entendemos que 
o nada é a substância essencial para Deus 
fazer algo de especial na nossa vida. 

Vivendo sob a graça de Deus, passamos 
a compreender que o pouco é necessário 
para Deus fazer muito na nossa vida. Que 
os espinhos na carne são importantes para 
vermos a graça d’Ele sendo derramada em 
nosso coração.

A graça de Deus recolhe todos os cacos 
da nossa vida. Deus os ajunta de modo que 
nos pareçamos mais com Jesus. Sofremos, 
choramos, perdemos e temos inúmeras lutas 
na vida, mas no meio de tudo isso vemos 
a graça que nos sustenta. Paulo diz que 
a graça de Deus nos sustenta. Ela nos dá 
confiança. Na hora da dor, a graça de Deus 
dará à luz algo bom e precioso para o nosso 
crescimento espiritual. 

A graça divina ajudou Paulo a celebrar 
Deus no meio da fraqueza. Essa atitude 
de Paulo fez com que as comportas da 
graça fossem abertas na sua vida. Aquele 
espinho tão difícil na vida dele o ajudou a 
ver mais da graça e do cuidado divino na 
sua jornada terrena. 

Nessa história da graça divina vemos o 

poder de Deus atraí-
do pela fraqueza. A 
graça divina sempre 
olha para os necessi-
tados e fracos. A graça 
sustenta, alimenta e 
fortalece os fracos na 
vida. Não é por acaso 
que o texto afirma: 
“A minha graça te 
basta, porque o meu 
poder se aperfeiçoa 
na fraqueza. De boa 
vontade, pois, me 
gloriarei nas minhas 
fraquezas, para que 
em mim habite o 
poder de Cristo”. Não 
nos esqueçamos: a 
graça de Deus nos 
sustenta em todos os 
momentos da nossa 
vida! Ela nos ajuda a 
prosseguir em lutas e 
necessidades.

Davi diz que 
a graça de Deus é 
melhor do que a sua 
própria vida (Salmos 
63.3). A graça de 
Deus nos mantém 
no foco, n’Ele, na 
vontade d’Ele, na 
providência eterna 
d’Ele. O recado de 
Deus para nós dian-
te do nosso proble-
ma, da nossa dor, da 
nossa angústia e da 
depressão é: a minha 
graça te basta. 

Os espinhos na 
carne vêm de Deus 

Vivendo sob a graça de Deus, 
passamos a compreender que 
o pouco é necessário para Deus 
fazer muito na nossa vida. Que os 
espinhos na carne são importantes 
para vermos a graça d’Ele sendo 
derramada em nosso coração.

para mostrar a nossa 
fraqueza e necessi-
dade de dependência 
d’Ele por meio da 
oração. O resultado 
do espinho na carne 
para Paulo é que ele 
aprendeu a se gloriar 
nas fraquezas, e o 
poder de Deus fez 
sentido em sua vida. 
Ele aprendeu a des-
cansar em Deus Pai. 
Na hora da fraque-
za, pôde dizer que 
era forte por amor 
a Cristo, para que 
repousasse nele o 
poder de Cristo e não 
dele mesmo. Paulo 
teve boa vontade e 
prazer nos momen-
tos difíceis como 
resultado de um 
lapidar do seu caráter 
formado em Cristo, 
no poder de Cristo, 
por amor a Cristo.

Diante dessa 
realidade de dor, 
angústia, sofrimento, 
tristeza e problemas 
diversos da vida, o 
que podemos fazer?

Aprendamos a ser 

tratados por Deus 

na dor

Glenio Fonseca Pa-
ranaguá fala sobre 
as aflições como 
bênçãos da depen-
dência do Pai. No 

espinho na carne, 
está sofrendo e está 
triste demais. Ele 
pede por três vezes 
para que esse espi-
nho saia da sua vida, 
e qual é a resposta 
do Pai? A minha 
graça te basta. 

A resposta é 
essa mesma. Deus 
mostra que ele não 
era filho da desgraça, 
ao contrário, era re-
vestido de uma graça 
radiante dentro do 
seu coração que o 
faria viver com tran-
quilidade, mesmo 
com aquele espinho 
na carne que tanto 
afligia sua alma.

É bom pararmos 
um pouco e refle-
tirmos sobre a ideia 
de vivermos pela 
graça de Deus, pois 
ela é absolutamente 
suficiente e eficiente 
para tudo o que fa-
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seu livro As bênçãos 
na aflição, ele diz 
algo extremamente 
profundo e rele-
vante: “O vale da 
sombra da morte se 
constitui num cam-
po de tratamento de 
Deus para o nosso 
aperfeiçoamento 
espiritual”. 

Essa afirmação 
é uma verdade pro-
funda e importante 
para nós, pois nas 
horas escuras e som-
brias da nossa vida 
é que percebemos o 
tratamento de Deus 
e o quanto preci-
samos descansar 
inteiramente n’Ele 
por meio da oração. 
É interessante que 
as almas mais nobres 
e as vidas mais subli-
mes são exatamente 
as mais tentadas. 

Só quando percebemos que somos fracos 
é que realmente podemos recorrer àquele 
que é forte. As provas, os espinhos na carne 
e as tentações da vida não nos enfraquecem, 
mas apontam os nossos pontos fracos, de 
sorte que apelamos para a suficiência da 
graça e, desse modo, somos fortalecidos pelo 
Pai e aprendemos a descansar sempre n’Ele.

A fraqueza é o único meio de sermos 
conscientizados da necessidade de depen-
dência do Senhor, da necessidade de irmos 
descansar nos braços eternos do Pai. A 
fraqueza sempre abre portas para a nossa 
dependência de Deus e nos mantém submis-
sos à sua vontade e graça.

Os espinhos na carne não são manifesta-
ções de tortura divina, mas bênçãos especiais 
enviadas para o desenvolvimento da expe-
riência cristã autêntica, para que aprenda-
mos o que significa descansar na graça do 
Pai e assim nos tornarmos fortes no meio das 
fraquezas, a ponto de dizermos as mesmas 
palavras de Paulo: “Porque quando estou 
fraco, então é que sou forte”.  

John MacArthur, em seu livro Nossa 
suficiência em Cristo. Três influências letais que 
minam a sua vida espiritual, diz algo muito 
precioso para o nosso coração: 

“Problemas, 
tentações e dor são 
inevitáveis na vida. 
Mas lembre-se de 
que Deus os usa 
para produzir os 
preciosos frutos da 
humildade, comu-
nhão e glória. Ele 
poderá não removê-
-los da nossa vida, 
mas promete graça 
suficiente para nos 
capacitar a suportá-
-los com alegria por 
causa da submissão 
que temos da vonta-
de dele para nós”. 

É exatamente nas 
lacunas da fraqueza 
que encontramos 
forças para viver na 
graça de Deus Pai 
por meio da oração. 

Aprendamos a ser 

tratados por Deus 

orando

Acredito que o belo 
e santo remédio 
para a nossa ansie-
dade, angústia, so-
frimento, tristeza e 
problemas diversos 
da vida é a oração. 
Karl Barth disse 
que “entrelaçar as 
mãos em oração é 
o começo de uma 
revolução contra a 
desordem do mun-
do”. Eugene Pe-

terson disse: “Uma 
vida de oração nos 
obriga a lidar com a 
realidade do mundo 
e da nossa própria 
vida a uma pro-
fundidade e a um 
nível de honestidade 
raramente experi-
mentados pelos que 
não oram”.

O mestre Jesus 
disse: “Não andeis 
cuidadosos quanto à 
vossa vida, pelo que 
haveis de comer ou 
pelo que haveis de 
beber; nem quanto 
ao vosso corpo, pelo 
que haveis de vestir. 
Não é a vida mais do 
que o mantimento, e 
o corpo mais do que 
o vestuário?”.

Não andar 
ansioso é colocar os 
desejos, angústias, 
sofrimentos, tristezas 
e ansiedades diante 
do Eterno Deus. É 
abrir, é rasgar a alma 
perante o dono da 
nossa vida e dizer 
tudo o que se passa 
lá dentro. Precisa-
mos abrir as janelas 
da nossa alma diante 
d’Aquele que nos 
sonda e sabe do que 
precisamos. 

Como diz Euge-
ne Peterson na obra 
A oração que Deus 

A fraqueza é o único meio de sermos 
conscientizados da necessidade 
de dependência do Senhor, da 
necessidade de irmos descansar nos 
braços eternos do Pai. A fraqueza 
sempre abre portas para a nossa 
dependência de Deus e nos mantém 
submissos à sua vontade e graça.
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Alcindo Almeida 

faz parte da equipe 

pastoral da Igreja 

Presbiteriana em 

Alphaville, na 

cidade de Santana 

de Parnaíba, desde 

2012 e é membro 

fundador e um dos 

diretores do grupo de 

apoio pastoral Projeto 

Timóteo. É casado 

com Erika de Araújo 

Taibo Almeida e pai da 

Isabella. 

ouve: Os salmos como guia básico de oração: 
“Oração é a linguagem utilizada no relacio-
namento pessoal com Deus. Ela expressa 
profundamente o que sentimos, ansiamos 
ou respondemos diante de Deus. Ele fala 
conosco e nossas respostas são as nossas ora-
ções. Essas respostas nem sempre são articu-
ladas: silêncio, suspiros e grunhidos também 
constituem respostas. Elas nem sempre são 
positivas: ira, ceticismo e blasfêmias também 
são respostas. Porém, sempre Deus está en-
volvido, quer na escuridão, quer na luz, em 
fé ou desespero. É difícil nos acostumarmos 
com isso, pois temos o hábito de falar sobre 
Deus, não com Ele. Amamos discutir sobre 
Deus, porém os Salmos resistem a esta ten-
dência. Eles não nos foram concedidos para 
ensinar coisas sobre Deus, mas para nos trei-
nar em responder a Ele. Não aprendemos os 
Salmos até que os estejamos orando”. 

E ele diz mais: 
“Tais texturas, a 
poesia e a oração, são 
responsáveis tanto 
pelo entusiasmo 
quanto pela dificul-
dade em lidar com 
este texto. A poesia 
requer que lidemos 
com nossa verdadeira 
humanidade, pois as 
palavras mergulham 
abaixo da superfície 
de prosa e preten-
são, indo direto às 
profundezas. Nós 
nos sentimos mais 
confortáveis com a 
prosa, a linguagem 
passiva de nosso 

discurso de distancia-
mento. A oração exi-
ge que lidemos com 
o próprio Deus, que 
está determinado a 
realizar nada menos 
que a total renovação 
de nossa vida”. 

Queremos trata-
mento divino para a 
tristeza, ansiedade, 
dor e depressão? 
Entremos no quarto 
e abramos o coração 
perante o médico da 
alma para qualquer 
crise que vivamos 
e aprendamos a 
depender d’Ele 
sempre.
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Depressão e a 
família
LUCIANA  PIRAGINE
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De acordo com a OMS (Organi-

zação Mundial da Saúde), até 

2020 a depressão será a doença 

mais incapacitante em todo o mundo e a 

segunda causa de mortes mundiais por 

doença.

Quem sofre de depressão tem um 

pensamento distorcido de si mesmo. 

Geralmente, sofre de autodesvalorização, 

angústia e desesperança. E o sofrimento, 

infelizmente, não é exclusivo de quem está 

depressivo, é também dos familiares e das 

pessoas mais próximas, que são afligidas 

por ver um ente querido doente e muitas 

vezes não sabem lidar com todas as nuan-

ces dessa doença.

Precisamos entender que a depressão 

não é uma fraqueza, mas é uma doença 

que atinge todas as classes sociais e idades, 

e a família tem um papel fundamental 

na recuperação da saúde do depressivo. A 

pessoa que está enferma precisa encontrar 

apoio, conforto e respeito nessa fase difícil 

pela qual está passando.

Mas qual é o papel da família? O que 

podemos fazer para ajudar alguém com 

depressão?  

Podemos ajudar a pessoa que está em 

depressão a entender que ela não é assim, 

ela está assim e vai 

superar esse desa-

fio. Ter paciência 

será muito impor-

tante no processo 

de recuperação.

Precisamos tomar 

cuidado com julga-

mentos como: isso é 

frescura, preguiça ou 

manha, pois, devido 

à autoestima baixa 

do paciente, eles 

podem piorar todo 

o quadro.

Ser um bom 

ouvinte, por mais 

cansativo que 

seja, é uma das 

melhores formas 

de a família aju-

dar; falar do que 

estamos sentindo 

é uma atitude 

terapêutica, que 

pode trazer alívio. 

Confessar nossos 

medos e dores faz 

parte do processo 

de cura.  Como 

está escrito na 

Palavra de Deus: 

“Enquanto eu 
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Luciana Piragine é 

ministra de louvor e 

esposa do Pr. Klaus 

Piragine, e ambos são 

pastores presidentes 

da Igreja Evangélica 

Kyrios, na Lapa, SP.

mantinha escondidos os meus pecados, 

o meu corpo definhava de tanto gemer. 

Pois dia e noite a tua mão pesava sobre 

mim; minhas forças foram-se esgotando 

como em tempo de seca. Então reconheci 

diante de ti o meu pecado e não encobri 

as minhas culpas. Eu disse: Confessarei 

as minhas transgressões ao Senhor, e tu 

perdoaste a culpa do meu pecado” (Sal-

mos 32.3-5, NVI).

É importante dar atenção à pessoa de-

primida, sem que se excluam suas respon-

sabilidades, incentivando-a e demonstran-

do a importância de cumprir o tratamento 

conforme as orientações médicas.

Quando possível, caminhadas pela 

manhã, à luz do sol, podem ajudar na li-

beração de endorfinas, o que pode fazê-la 

se sentir melhor.

A família deve 

se proteger para não 

adoecer junto com 

a pessoa depressiva, 

por isso leia artigos 

e testemunhos de 

quem superou a 

doença e conheça 

os agentes causado-

res dela. 

Recentemente, 

o pastor Tommy 

Nelson, da Denton 

Bible Church, nos 

Estados Unidos, 

declarou à Fox 

News Radio que 

conseguiu vencer a 

depressão e ansie-

dade com medica-

mentos e terapia. 

A fala do pastor foi 

importante para 

quebrar o paradig-

ma de que cristãos 

não podem procu-

rar ajuda para tratar 

dessa doença e para 

mostrar que é pos-

sível usar a medici-

na para encontrar a 

cura de problemas 

emocionais (https://

www.jmnoticia.

com.br/2018/10/25/

pastor-america-

no-testemunha-

-cura-de-depres-

sao-e-ansiedade-

-com-medicamen-

to-e-terapia/). É 

importante ressaltar 

que procurar ajuda 

médica não signifi-

ca falta de fé.
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A 
marás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu 

coração, de toda a tua alma e de toda a tua 

força. Estas palavras que, hoje, te ordeno esta-

rão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas 

falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, 

e ao deitar-te, e ao levantar-te” (Deuteronômio 6.5-7).

Geralmente, o ensino 

sobre adoração remete à 

liturgia do culto. Não há 

erro nisso, mas observan-

do atentamente os textos 

bíblicos sobre esse tema, 

perceberemos alguns fatores 

que clareiam muito o enten-

dimento que precisamos ter.

O texto acima nos ajuda 

nesse sentido, ao mostrar-

-nos, em primeiro lugar, 

que a adoração é construí-

da e desenvolvida sobre a 

plataforma do amor. Em segundo lugar, a adoração é 

dirigida exclusivamente ao Senhor Deus, ou seja, Ele é 

o objeto do culto, unicamente! Em terceiro lugar, a ado-

ração tem suas raízes na eternidade, o que pode ser visto 

em Jó 38.7, além de outras passagens das Escrituras. 

Como podemos aplicar essas verdades na vida 

pessoal, familiar e congregacional?

Antes de tudo, devemos adorar ao Senhor por amor. 

Não existe adoração sem amor. Cabe aos pais plantarem 

essa semente no coração dos filhos – os pais entesouram 

para os filhos – pelo exemplo pessoal. Devem também 

mostrar aos filhos a grandeza e soberania  divina, aju-

dando-os a enxergar a posição que o Senhor ocupa 

no universo, na igreja, no 

lar, por isso o amamos e o 

adoramos. Devem ajudar 

os filhos a entender que 

adoração, assim como a 

música, contém elementos 

eternos, não se trata apenas 

de liturgia ou programa do 

culto. Agindo assim, é pos-

sível ter um culto doméstico 

musical criativo, dinâmico e 

inspirador.

Todas as vezes que me 

reunia com meus filhos 

ainda pequenos, tomava o violão e cantava com eles 

por tempo indeterminado. Hoje, faço o mesmo com 

meus netos, pois toda criança responde muito bem à 

música.

O maravilhoso em tudo isso é ver os filhos crescerem 

amando e adorando ao Senhor com todo o ser, 

de modo contínuo e frutífero.

Adoração em Familia

ADORANDO AO SENHOR 
POR AMOR

Adhemar de Campos é pastor, cantor, e compositor brasileiro de música evangélica. É vice-presidente da 
Associação de Músicos Cristãos do Brasil e autor de centenas de canções.

“
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Em primeiro lugar, deve-se prestar atenção aos sinais. 
Não julgue uma pessoa como se ela estivesse com moleza, 
sem vontade de nada. Às vezes esse é um primeiro sinal. 
Em segundo lugar, não se trata simplesmente de um mal, 
uma ação maligna, mas muitas vezes é de fato uma questão 
química, emocional. A pessoa que você ama precisa do 
seu cuidado, da sua atenção. Conheci uma senhora, com 
mais de 70 anos, que sofreu a vida inteira de depressão. 

Como sua família é simples, sem muitas 
informações, ela sofreu todo tipo de vio-
lência, tanto verbal como física. Diziam 
que ela nunca queria ajudar em nada, 
que era tudo um teatro, e apenas na 
terceira idade ela foi diagnosticada de 
forma correta, tratada e agora leva uma 
vida quase normal. Mas a cura completa 
das marcas das agressões que ela sofreu 
durante toda a sua vida vai demorar 
muito mais. 

Nossos adolescentes estão vivendo 
isso de forma cada vez maior. Não são raras as mutilações 
e até mesmo o suicídio. Por quê? Eles não entenderam os 
sinais da enfermidade nem pediram ajuda a seus pais, ou 
seus pais não perceberam. Quero desafiar você a estudar o 
tema, a prestar atenção aos sintomas, às ações, reações ou 
falta delas. Não transfira essa questão só para a área espi-
ritual, pois pode ser um problema químico ou emocional. 
Procure ajuda, tratamento, cura. Não espere o pior, não 
espere um suicídio chegar à sua família ou à família da fé. 

O melhor remédio é atenção. Não podemos simples-
mente esperar, achar que vai melhorar. A melhora virá 
com um tratamento completo, espiritual, emocional, 

químico, mas em especial com todo o compro-
misso da família. Sua família está nas mãos de 
Deus. Então, cuide bem dela, mas cuide também 
da sua saúde. 

A Família nas Mãos de Deus

A depressão tem sido considerada o mal do século e 
deve ser tratada como enfermidade, que abrange 
o espiritual, o emocional e o químico. Durante 

muitos anos, foi tratada como “frescura” por alguns e 
“possessão demoníaca” ou falta de fé por outros. Ela pode 
ser definida como “distúrbio mental caracterizado por 
depressão persistente ou perda de interesse em atividades, 
prejudicando significativamente o dia a dia. A pessoa perde 
o interesse e o prazer pela vida, gerando 
angústia e prostração, algumas vezes 
sem um motivo evidente”. Mas dentre 
as muitas definições que ouvi sobre o 
que é depressão, uma das que mais me 
marcaram foi esta: “não achar o caminho 
de volta”.

Já acompanhei e tenho acompanha-
do muitas famílias que sofrem com esse 
mal. E por que estou usando a expressão 
“muitas famílias”? Porque não é só o 
“paciente” que fica enfermo, mas toda 
a família é atingida. E quando isso acontece? Não há uma 
idade definida. A depressão afeta tanto uma criança, um 
adolescente, um jovem como um idoso. É uma enfermidade 
capaz de abalar os pilares dos relacionamentos mais pro-
fundos, de tirar o prazer pela vida, desde o simples ato de se 
levantar da cama até se relacionar com a família ou pessoas, 
de romper com os votos mais profundos feitos por um casal 
ou com a disposição de amar de pais ou filhos. Quando uma 
família se depara com essa enfermidade, é preciso ajudar a 
pessoa enferma a encontrar o caminho de volta. 

Certa ocasião, li sobre uma pessoa que estava num estado 
de depressão profunda, e ao ser restaurada contou que só 
conseguia ouvir alguém dizendo: “Volta, nós ama-
mos você”. Assim, precisamos, como casal e como 
família, estar preparados caso essa enfermidade 
chegue ao nosso lar. 

NÃO ESPERE O PIOR, PONHA SUA 
FAMÍLIA NAS MÃOS DE DEUS

Marcos Garcia é pastor da Igreja Metodista em Santo Amaro, doutor em Ciências da Religião e Sociedade, professor no CEMEC 
e ministra em encontro de casais e família. É casado com Ivana e pai do Mateus e da Larissa.



março/abril 2019   |  Lar Cristão    33

Pais e Filhos, Amigos para Sempre

Aseguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando 
ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compai-
xão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou.” 

Lucas 15.20
Um bom relacionamento entre pais e filhos nada tem a 

ver com perfeição. Diferenças de personalidade, problemas 
na comunicação, crises pessoais, expectativas não supridas, 
choque de gerações e tantas outras 
coisas serão sempre um teste e 
áreas a serem desenvolvidas a fim 
de, juntos, superarem todos esses 
obstáculos.

O desafio é criar um vínculo 
que seja bom o suficiente e forte 
o bastante para justamente pre-
servar a amizade no seio familiar, 
mesmo quando tudo cooperar 
para o desgaste e a interrupção dos 
relacionamentos fraternos.

A parábola do Filho Pródigo 
(Lucas 15.11-32) é um bom exem-
plo disso e nos oferece grandes 
lições, principalmente a partir da perspectiva do pai em 
favor da amizade com os seus filhos.

1. Pais acessíveis

Tanto o filho mais novo quanto o mais velho tiveram aces-
so a seu pai. Ambos chegaram com notícias ruins. O mais 
novo pediu sua herança. O mais velho não estava pronto 
para receber seu irmão de volta e questionou o que seu 
pai estava fazendo. Mas veja que ambos os filhos falaram 
livremente com seu pai. O pai era acessível! Será 
que nossos filhos sabem que estamos à disposição 
para ouvi-los?

A CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO

2. Pais que enxergam longe

Quando um(a) filho(a) não diz tudo ou mesmo se expressa 
mal, cabe aos pais discernir com clareza o que ele(a) tem 
a dizer. Quando o filho caçula pediu sua herança, o que 
o pai fez? Ele simplesmente lhe deu. Com certeza, o pai 
sabia que o filho gastaria tudo. Mas o pai também sabia 
que aquele filho aprenderia lições profundas que serviriam 

para sua vida toda e mudariam sua 
forma de ser e pensar.

3. Pais prontos a perdoar

Toda pessoa sempre corre o risco de 
desapontar seu amigo. E quando 
o filho mais novo retornou, o pai, 
que deveria estar ofendido, fez 
uma festa para ele. O filho estava 
arrependido, e o pai estava pronto 
para perdoar! Quando nossos filhos 
erram, se arrependem e pedem per-
dão, como nós os tratamos?

4. Pais atenciosos

O irmão mais velho sentiu-se desprezado. Ele ficou irado 
com seu pai e com o retorno de seu irmão. O pai não o cen-
surou, não gritou com seu filho, não disse para ele crescer 
e virar homem. O pai o amou! Nossos filhos têm de saber 
que, mesmo quando estão errados, nós seremos atenciosos 
o suficiente para ajudá-los a ver as coisas da forma correta.

Atitudes como essas são fundamentais para a constru-
ção de um relacionamento perene de amizade entre pais e 

filhos. E ainda contamos com o poder do Espírito 
Santo em nós. Ele pode nos ajudar para o bem de 
nossas famílias.

Carlos Alberto de Quadros Bezerra é pastor e presidente da Igreja Comunidade da Graça, com 35 mil membros, e pastor sênior em São Paulo 
numa igreja com sete mil membros. É casado com Suely Bezerra, também pastora, e pai de seis filhos.

“
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Dor na alma 
tem cura
LUCIA THOMAZI

Depressão | O mal-estar da sociedade contemporânea

S omente quem já passou por uma 
depressão, ou quem acompanhou 
de perto, pode entender a dor que 

é passar por isso. Muitos nem entendem 
e fazem brincadeiras indevidas dizendo: 
“Vai lavar um tanque de roupa que passa”; 
“Isso é coisa de quem não tem o que 
fazer”. Que engano, que crueldade com 
quem está sofrendo com essa enfermidade!

A depressão é uma doença que pode 
ocorrer por diversos motivos e pode apre-
sentar como sintoma desde um desânimo, 

começa a confusão 
de sentimentos: 
“Como eu, sendo 
cristã, posso estar 
com pensamentos 
como estes?”. Esses 
questionamentos 
são comuns, e algu-
mas pessoas sen-
tem até culpa por 
acharem que estão 
perdendo a fé.

Sentimentos 
como tristeza, desâ-
nimo, desesperança 
são os primeiros a 
aparecer. Com esses 
sintomas, a pessoa 
vai deixando de 
fazer o que fazia 
antes, por não ter 
forças, e de conviver 
com os amigos. Isso 
acrescenta, ao que 
já era insuportável, 
a solidão e o sen-
timento de inutili-
dade. Estabelece-se 
aqui um círculo 
vicioso: menos se re-
laciona, menos faz, 
aumenta a tristeza e 
a desesperança; ao 
perder a esperança 
e a alegria, menos 
quer se relacionar e 
menos quer fazer.

Vencer essa 
enfermidade não é 
fácil, mas é possí-
vel, principalmente 
porque cremos no 

com tristeza leve, 
até uma desespe-
rança tão profun-
da que leva uma 
pessoa a deixar de 
viver.

Quando apare-
cem os primeiros 
sintomas, a pessoa 
busca uma razão 
para estar se sen-
tindo assim. Então 
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Deus do impossível, cheio de misericórdia, 
poderoso para curar e nosso Pai amoroso. 
Você não está só!

Caso grave precisa de ajuda médica, 
e não há nada de errado com isso, não é 
falta de fé, mas na maioria dos casos ainda 
é possível lutar com armas espirituais. Po-
demos buscar na fé em Jesus Cristo forças 
para sair dessa situação.

Aqui estão direções bem práticas para 
quem quer a cura: 

1. A pessoa com depressão dificilmen-
te consegue orar na crise, mas é possível 
ouvir um louvor e simplesmente se colocar 
no colo do Pai. Não aceite pensamentos de 
que Deus não está ouvindo ou está rejei-
tando você por estar desse jeito. Ouça a 
Palavra, ouça louvores. 

2. Tenha uma pessoa para orar com 

você, para ouvi-
-lo(a).

3. Por mais que 
seja difícil, não 
fique em lugares 
escuros o dia todo e 
procure fazer algu-
ma atividade física 
(dependendo do 
nível de depressão, 
é possível), princi-
palmente se estiver 
no começo.

4. Tenha paciên-
cia e misericórdia 
com você. Não se 
cobre. Saiba que 
Deus conhece, ama 
e não abandona 
você.

5. Busque 
irmãos em Cristo 
que sejam maduros 
e amorosos para 
ouvir e direcionar 
você. 

6. Não se aco-
mode nem se deixe 
dominar pela au-
tocomiseração. São 
armas do inferno 
para prender você 
nesse estado.

Jesus é aquele 
que sofreu as dores 
deste mundo, por 
isso nos entende 
e está pronto para 
nos ajudar. Não 

fuja do Senhor por 
causa da sua dor, 
mas corra para seus 
braços, onde você 
encontrará todo 
consolo e força de 
que precisa.

Lucia Thomazi é 

pastora e líder do 

Ministério Aliança, em 

São Paulo, psicóloga, 

palestrante e escritora. 

Casada com Marco 

Thomazi, tem três filhos 

e duas netas.

Considere

para seu próximo  
Encontro de Casais

Mário Kaschel Simões
Escritor e Palestrante Internacional

Falou ao vivo para 130.000 pessoas nos últimos 5 anos!

Autor dos livros

contato@preparando.com.br 
www.mariosimoes.com
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Depressão pós-parto: 
você é capaz de vencer!
PATRÍCIA  BEZERRA

Imagine uma mulher que se depara com 
uma notícia tão incrível quanto ater-
rorizante: você será mãe! Um simples 

exame de farmácia ou o resultado de uma 
análise do sangue confirma uma suspeita ou 
surpreende você com essa novidade que irá 
transformá-la definitivamente. Quando a re-
velação se dá, as células já estão se multipli-
cando, os hormônios em picos e as emoções 
à flor da pele.

Características muito particulares 
dividem os três trimestres de uma gestação 
sem intercorrências. E, gradativamente, as 
alterações no corpo da mulher vão se tornan-
do visíveis, alterando os contornos e dando 
espaço a um novo ser. Incrível!

Nesse momento, a mulher é elevada a 
um patamar quase sagrado, atrai os olhares 

e a atenção de todos. 
Observar uma ges-
tante é contemplar 
o ciclo da vida, os 
processos, as gera-
ções, os legados…

Desse modo, 
durante essas 40 
semanas, interna-
mente existe uma 
vinculação profun-
da. Cada movimen-
to é uma interação 
e gera a expectativa 
do grande encontro. 
Externamente, há 
toda essa atmosfe-
ra do divino que 
envolve o gerar uma 
vida, e a mulher 
passa a conter algo 
que tem um imenso 
valor. O estar ges-
tante a eleva.

Chega o gran-
de dia. Ela dará à 
luz. Nesse exato 
momento, o prota-
gonismo da mulher 
encontra o ápice. 
A vida que estava 

contida dentro dela 
passa a respirar 
sozinha. O cordão é 
rompido, e os holo-
fotes se voltam para 
aquele ser encanta-
dor que arrebata a 
todos com qualquer 
gesto (exceto com a 
fralda suja!). 

Os sentimentos 
que envolvem esse 
momento são extre-
mamente complexos 
e, do ponto de vista 
emocional, contro-
versos. Independen-
temente de ser ou 
não uma primeira 
gestação, os hormô-
nios têm alterações 
abruptas e extrema-
mente significativas. 
Adaptar-se à nova 
rotina não é tão 
poético, tampouco 
simples. As alte-
rações sofridas no 
corpo não se resta-
belecem com tanta 
facilidade – a não ser 

para uma pequena 
parcela de afortuna-
das ou atletas. Todas 
as atenções se voltam 
para o bebê, e aquela 
sensação da ligação 
umbilical se rompe.

É nessa hora que 
é preciso se atentar 
aos indícios de uma 
depressão pós-parto, 
que é muito dife-
rente do conhecido 
“Baby Blues”, que 
é o medo e a inse-
gurança desse novo 
momento, que 
envolve todas essas 
emoções e sentimen-
tos descritos ante-
riormente. 

Na depressão 
pós-parto, pode-
mos observar uma 
rejeição pelo papel 
a cumprir ou pela 
própria criança. 
Inconscientemente, 
a mãe tem sentimen-
tos contraditórios em 
relação àquele mo-

Depressão | O mal-estar da sociedade contemporânea
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Patrícia Bezerra é 
pastora, psicóloga 
e vereadora de São 
Paulo.

mento. Há uma ambivalência que fragiliza a 
mulher, que não se sente apta para cumprir 
seu papel. Existe uma apatia provocada 
por uma profunda tristeza. Essa depressão 
pós-parto está muito relacionada às vivências 
anteriores dos afetos dessa mulher, o medo 
de não ser suficientemente boa, e as insegu-
ranças afloram de forma paralisante. 

Falta de fome, de sono ou sono excessivo, 
falta de interesse pelo bebê ou por convívio 
social, a introspecção exacerbada são preo-
cupantes. Qualquer mãe no pós-parto que 
sinta essa angústia a ponto de não ter prazer 
naquele momento deve procurar ajuda 
profissional. A depressão pós-parto é plena-
mente sanada com um acompanhamento 
multidisciplinar e apoio do marido, familia-
res e amigos. Amparar a mãe sem pressões 
ou cobranças e cooperar no cuidado com o 
bebê nessa fase mais exigente são de funda-

mental importância 
para que essa mãe 
consiga trabalhar 
internamente as suas 
emoções e pouco 
a pouco recuperar 
a confiança em 
suas habilidades e 
instintos.

Uma observação 
importante a ser 
feita por alguém que 
sofreu na pele uma 
pseudodepressão 
pós-parto: faça um 
exame de tireoide 
assim que deixar a 
maternidade. Por 
exatos nove meses 
eu sofri com sinto-

mas idênticos aos da 
depressão, mas era 
um hipotireoidismo 
autoimune. Mais 
de 85% dos casos de 
depressão pós-parto 
são hipotireoidismo 
não identificado.

Mas saiba, 
mulher, mãe, filha, 
irmã, você é perfei-
tamente capaz de 
desempenhar esse 
papel de ser mãe e 
qualquer outro que 
você desejar, porque 
Deus a criou com 
essa propriedade. 
Pode até bater aque-
le vento da dúvida, 

mas é só para você 
lembrar que o seu 
redentor vive e que 
Ele é – sempre! – o 
nosso socorro no dia 
da angústia, no dia 
da depressão, no dia 
em que estivermos 
precisando daquele 
colo do Pai. Para 
você, meu abraço!
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Quando a morte de Cristo 
declara: depressão nunca mais
PAULO  KLAWA

Talvez alguns não tenham percebido, 
mas existem centenas de pessoas, 
mesmo dentro das igrejas, que estão 

desesperadas, frustradas e feridas, lutando 
contra a depressão.

Particularmente, não acredito que alguém 
tenha escolhido estar deprimido. A verdade 
é que essa doença pode atacar qualquer um, 
mesmo crentes em Jesus. 

 Embora a Bíblia não use a palavra 
depressão, encontramos em suas páginas 
homens e mulheres cheios de fé que enfren-
taram a depressão. Encontramos o profeta 
Elias, que, ao ser perseguido por Jezabel, 
chegou a pedir a morte; Jeremias, que, em 
meio a tantas desgraças e perseguições do seu 
próprio povo, desejava não ter nascido; Noe-
mi enfrentou a depressão devido à morte de 
seu marido e de seus filhos, perdeu a alegria 
de viver e buscou o isolamento. E o que po-
demos dizer do grande rei Davi? Em muitos 
dos seus salmos, principalmente no salmo 31, 
descreve sobre suas angústias, medos e culpa 
pelo pecado, enfim, ele se sentia como um 
vaso quebrado. 

Apesar de essas pessoas terem vivido 
situações difíceis que culminaram em uma 
depressão, Deus nunca as abandonou. Seu 
amor, carinho e cuidado as ajudaram a vencer 
essa terrível enfermidade. Se Deus fez isso no 
passado, certamente fará no presente!

Acredito que o desencadeamento da 
depressão está associado a fatores externos 

e internos. Quanto 
aos fatores externos, 
nem sempre con-
seguimos prevenir 
ou evitar que eles 
cheguem a nós, 
como uma demissão, 
doenças, traição de 
uma pessoa amada, 
a perda de um ente 
querido, entre outros. 
Creio que a maneira 
para vencermos esses 
fatores será enten-
dendo que Deus 
nem sempre nos 
livrará de algumas 
de nossas lutas e que 
estamos sujeitos a en-
frentar tais situações. 
No entanto, o nosso 
posicionamento em 
Deus não nos deixará 
sucumbir, e vale 
lembrar que Deus 
não permitirá passar-
mos por uma prova 
ou luta maior que 
nossas forças, mas 
nos dará o escape 
para que possamos 
suportar (1 Coríntios 
10.13). Claro está 

que também po-
demos ou devemos 
procurar ajuda em 
nossos pastores e lí-
deres espirituais e em 
profissionais da área 
da saúde mental.

Quanto aos 
fatores internos, a 
luta pode ser um 
pouco mais acirrada.  
Acredito que o gran-
de campo de batalha 
está em nossa mente, 
em nossa alma. É 
justamente aí que 
mais o diabo trabalha 
buscando a quem 
possa tragar. Satanás 

tenta nos convencer 
de que não somos 
nada, não temos 
nada e não podemos 
nada.  Nosso inimigo 
sempre tentará nos 
fazer olhar para nos-
sas derrotas, erros e 
frustrações do passa-
do e para aquilo que 
não temos ou ainda 
não conquistamos, e 
se permitirmos que 
esses pensamentos 
nos dominem, se-
remos fortes candi-
datos a sofrer com a 
depressão.

Nessa hora de 

Depressão | O mal-estar da sociedade contemporânea
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Paulo Klawa é pastor 
da Primeira Igreja 
Batista da Lapa. Casado 
com Andréa Alves 
Klawa, tem dois filhos.

angústia, temos de fixar nossos olhos em 
Jesus e no que Ele fez por nós na cruz do 
Calvário. Quando o profeta Isaías nos fala do 
servo sofredor no capítulo 53, ele diz assim 
nos versículos 4 e 5: “Certamente ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o reputávamos por 
aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele 
foi traspassado pelas nossas transgressões e 
moído pelas nossas iniquidades; o castigo que 
nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados”. Esses versículos 
são lindos e verdadeiros, eles nos falam de 
que Jesus, por amor, veio ao mundo para nos 
salvar. Ele foi oprimido, castigado, crucificado 
e morto como preço pelo nosso resgate. Esse 
texto nos fala principalmente da manifesta-
ção extraordinária de sua graça a fim de nos 
conquistar vida e vida em abundância.

Em sua morte e ressurreição, Ele nos 
conquistou a cura de todas as nossas enfermi-

dades, até mesmo da 
depressão. 

Quando nos 
lembramos de seu sa-
crifício, podemos ter 
a certeza de que Ele 
nos ama e que somos 
preciosos. Todas as 
mentiras de Satanás 
caem por terra quan-
do reconhecemos que 
nossos pecados foram 
perdoados, que nos 
tornamos filhos de 
Deus e, como filhos, 
somos herdeiros de 
todas as promessas. 
Entendendo e acei-
tando a obra de Cristo 
na cruz, sentimos 
proteção e segurança 

nos braços do Pai. 
Acredito que 

não há depressão 
que possa resistir a 
esse impressionan-
te amor de Deus 
manifesto no fato de 
Cristo ter morrido 
em nosso lugar. Ago-
ra cabe a nós acei-
tarmos e tomarmos 
posse desse amor 
e dessa cura con-
quistada por Cristo 
na cruz do Calvá-
rio. Esse grande e 
precioso amor que 
nos envolve de uma 
maneira extraordi-
nária e lança fora 
todo medo.

Envolvidos por 
esse amor, perdão, 
graça e misericórdia 
de Deus podemos 
declarar: Jesus me 
ama; sou liberto(a), 
sou curado(a)... Não 
sou escravo(a) do 
medo e da depressão, 
sou filho(a) de Deus!
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Depressão na adolescência é mais 
comum do que imaginamos
  SERGIO E MAGALI LEOTO

Estima-se que um entre sete adolescentes 
sofre com crises de depressão todos os 
anos. Você conhece alguém que pode 

estar passando por isso? Calma! O fato de 
alguém ficar triste uma vez ou outra não quer 
dizer que sofra de depressão, mas quando esse 
quadro de abatimento se prolonga por períodos 
de duas ou três semanas, é necessária a avaliação 
por um médico para confirmar (ou não) se a 
pessoa tem o problema. Só os médicos podem 
confirmar esse diagnóstico!

Depressão faz parte dos chamados 
“Transtornos Afetivos ou do Humor”. É uma 
doença caracterizada por um estado de ânimo 
sombrio e/ou falta de interesse, motivação, 
redução de energia mental e física, baixa 
autoestima, sentimento de inutilidade, inca-
pacidade de sentir alegria, prazer e felicidade. 
Frequentemente, as pessoas têm a sensação 
de que a vida perde o sentido. Na infância e 

a desvalorizar coisas 
que antes considera-
va muito divertidas. 
Crianças e adoles-
centes deprimidos 
podem dizer que 
“querem morrer” ou 
irão se suicidar. Não 
se deve desprezar 
esses alertas: eles po-
dem ser um “pedido 
de socorro”. Quando 
não recebem ajuda 
rapidamente, mesmo 
que não haja o suicí-
dio, existe a possibili-
dade de recorrerem a 
álcool e drogas.

Se um ou mais 
desses sinais de 
depressão persisti-
rem, os pais devem 
procurar ajuda: 1) 
Tristeza frequente 
e crises de choro; 
2) Diminuição do 
interesse ou desfrute 
de atividades favori-
tas; 3) Desesperança; 
4) Tédio persistente; 
5) Isolamento social, 
como se retirar de 
amigos e familiares; 
6) Baixa autoestima 

e sentimento de 
culpa; 7) Extrema 
sensibilidade à 
rejeição ou falha; 8) 
Frequentes ausências 
ou mau desempenho 
na escola; 9) Baixa 
concentração; 10) 
Mudança impor-
tante nos padrões 
de alimentação e/ou 
sono; 11) Desejo ou 
esforços para fugir 
de casa; 12) Pensa-
mentos ou expres-
sões de suicídio ou 
comportamento 
autodestrutivo.

Os sinais da 
depressão podem 
vir “disfarçados”: 
adolescentes antes 
equilibrados mudam 
seu comportamento, 
causando problemas 
na escola ou com 
amigos e até em casa. 
Muitos deles afir-
mam textualmente 
que estão infelizes 
ou tristes. Alguns 
pais consideram o 
mau humor depres-
sivo como se fosse 

adolescência, mani-
festa-se dependendo 
da fase de desenvol-
vimento em que a 
criança se encontra. 
Um adolescente sob 
muito estresse, com 
problemas de apren-
dizado, conflitos rela-
cionais de amizade 
ou familiares, com 
crises de ansiedade, 
corre maior risco. O 
aumento do uso de 
mídias sociais está 
associado ao cresci-
mento de adolescen-
tes com depressão. 
Mas os efeitos nessa 
faixa etária trazem 
dificuldades nos 
aspectos cognitivos, 
emocionais e de 
aprendizado, logo 
no início da crise 
depressiva.  

O adolescente dá 
sinais de depressão 
quando deixa de ter 
alegria, não quer 
ficar com os amigos, 
isola-se a maior parte 
do tempo, com abati-
mento, tristeza. Passa 
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parte do jeito de ser 
do adolescente. É 
necessário observar 
se “esse jeito de ser” 
está comprometen-
do seriamente as 
relações afetivas, o 
desempenho escolar 
e o estado geral de 
saúde do adolescente, 
pois podem ser sinais 
de uma crise.

O quadro depres-
sivo varia bastante de 
pessoa para pessoa. 
Alguns têm um úni-
co episódio depressi-
vo, outros têm vários 
episódios ao longo 
do tempo, chegando 
a desenvolver um 

quadro crônico. O diagnóstico e tratamento 
precisam ser feitos por um médico, o mais 
rápido possível. Depressão é uma doença real, 
que requer ajuda profissional. O tratamento 
pode incluir terapia individual e familiar, 
além de medicação antidepressiva.

O cultivo de hábitos saudáveis é funda-
mental para o adolescente depressivo. Inclui 
cuidados como: uma boa noite de sono, ali-
mentação balanceada, atividade física e o não 
uso de bebidas alcoólicas e drogas. Ajudará 
muito na superação do problema o aumento 
da amizade e intimidade com Deus – descan-
sar na orientação daquele que conhece todas 
as coisas! Isso acontece quando você orienta 
sua vida por meio da Palavra de Deus, investe 
tempo falando com Ele em oração e busca 
alegria e sentido para a vida na vontade d’Ele.

O Senhor responde a quem o busca com 
sinceridade e guia com segurança os seus 
caminhos – agora e também no futuro. “Vocês 

me procurarão e me 
acharão quando me 
procurarem de todo 
o coração... declara o 
Senhor (...) Clame a 
mim e eu responde-
rei e lhe direi coisas 
grandiosas e inson-
dáveis que você não 
conhece (...) O Se-
nhor me faz repousar 
em verdes pastos e 
me leva para junto 
de riachos tranquilos. 
Renova minhas for-
ças e me guia pelos 
caminhos da justiça” 
(Jeremias 29.13-14; 
33.3; Salmos 23.2-
3). Avalie seu caso: 
busque a Deus e 

também procure o 
médico! 

Fonte: “Transtornos 
Afetivos na Infância e 
Adolescência”, Conselho 
Científico da ABRATA – 
Ass. Bras. de Familiares, 
Amigos e Portadores de 
Transtornos Afetivos, 
Santos, 2018.

Sergio e Magali 
Leoto são escritores, 
palestrantes e 
especialistas em 
aconselhamento 
familiar e de casal.
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Como as Escrituras podem 
ajudar	os	aflitos	a	lidar	
com	a	depressão?
AILTON GONÇALVES DESIDÉRIO

A Bíblia é o livro dos livros. Na ver-
dade, é uma coleção de livros, todos 
inspirados por Deus (2 Timóteo 

3.16), onde podemos encontrar a orientação 
para todos os problemas que gravitam em 
torno da vida. Diria que o tema central da 
Bíblia é a vida. Mas alguém pode contra-
-argumentar: “Não é o amor de Deus?”. 
Eu diria: “Sim!”, porém o objetivo último 
do amor de Deus na vida de uma pessoa 
que reconhecesse esse amor não é produzir 
vida?  Jesus mesmo disse: “Eu vim para que 
tenham vida e a tenham com abundância” 

(João 10.10).
O Evangelho 

encarnado em nós 
através da vida de 
Jesus, o Verbo que se 
fez carne e “habitou 
entre nós, cheio de 
graça e de verdade” 
(João 1.14), faz com 
que olhemos sempre 
para o céu, mas sem 
tirarmos os pés da 
terra. Ou seja, não 

podemos reduzir a 
salvação que Cristo 
nos oferece à di-
mensão eterna em 
detrimento da nossa 
vida na terra. 

Por que estou 
fazendo todo esse 
preâmbulo para 
falar sobre como as 
Escrituras podem 
ajudar as pessoas 
aflitas a lidarem com 
a depressão? Por um 
motivo muito sim-
ples: depressão não 
dá em pedra. Dá em 
gente, até mesmo 
em crente. Por mais 
estranho que pareça, 
há alguns crentes 
que entendem a 
depressão como um 
processo demoníaco 
e como castigo por 
conta de um ato 
de desobediência 
a Deus. Tal pensa-
mento é igualzinho 

ao dos amigos de Jó. 
Que Deus nos livre 
deles. 

Antes de falar-
mos como a Bíblia 
pode ajudar as 
pessoas que viven-
ciam um episódio 
depressivo, é impor-
tante entendermos 
o que vem a ser a 
depressão. A Dra. 
Ana Beatriz Barbosa 
Silva diz em seu 
livro Mentes depressi-
vas, as três dimensões 
da doença do século: 
“De maneira mais 
técnica, a depressão 
pode ser definida 
como um transtorno 
mental que altera de 
modo significativo 
o humor de seus 
portadores”. Ela 
sublinha que “a pa-
lavra humor vem do 
latim humorare, que 
significa ‘disposição 
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de ânimo’ de alguém”. Ressalta, no entanto, 
que a depressão não pode ser reduzida a 
uma parte do corpo, mas deve ser vista como 
um problema da pessoa. Reduzir a depressão 
às alterações eletroquímicas do organismo 
é um mote da farmacologia, que insiste na 
divulgação das pílulas douradas, ou azuis, da 
plena satisfação, ou da felicidade.

A Dra. Ana Beatriz diz que “o humor 
do depressivo inclui uma série de sentimen-
tos e emoções: o indivíduo sente-se infeliz, 
desesperançoso, apresenta acessos de choro 
e níveis bastante reduzidos de autoestima 
e autoconfiança. Sentimentos de culpa e 
menos-valia (sente-se pouco valorizado) 
também são frequentes e contribuem para 
o sofrimento dilacerante que o deprimido 
vivencia no cotidiano”.

Certa ocasião, quando dirigia um grupo 
de apoio para líderes cristãos e falava sobre 
os sintomas do quadro depressivo, um dos 
participantes disse o seguinte: “Vocês não 
sabem o que vem a ser uma depressão. Só 
quem passa pela depressão pode dizer o que 
ela é. Eu tive uma crise depressiva e digo 
para vocês que mesmo com a fé que tenho 
em Deus eu cheguei a duvidar d’Ele. 
Não tinha vontade de ler a Bíblia e muito 
menos de orar”. Foi um testemunho bem 
impactante.

Então, espiritualmente falando, lidar 
com um depressivo não é uma tarefa fácil. 
Imagine ouvir de um crente que passa por 

uma crise depres-
siva: “Eu não creio 
em Deus, porque 
se Ele existisse, não 
me deixaria passar 
por esta situação”. 
Mas lendo a Bíblia 
podemos observar 
que expressões 
semelhantes foram 
ditas por Jó, Davi, 
Jeremias e alguns 
outros personagens 
bíblicos. Devemos 
tomar essas palavras 
como palavras de 
lamento e não como 
ausência de fé.

Os amigos de Jó, 
por exemplo, não 
aguentaram ouvir 
os seus lamentos e 
acrescentaram mais 
dor ao sofrimento 
dele com palavras 
de acusação, como: 
“Você não crê em 
Deus. Se você está 
passando por tudo 
isso, é porque você 
fez alguma coisa 
errada”. É só ler o 
livro de Jó e observar 

as falas acusativas 
dos seus amigos. E o 
pior é que a postura 
deles ainda aparece 
na fala de alguns 
crentes hoje. Que 
Deus nos livre dos 
ataques do inimigo 
e dos “amigos de 
Jó”. 

Diria que, diante 
de uma pessoa aflita, 
deprimida, devemos 
usar a Bíblia com 
certa cautela. Ou 
seja, não podemos 
usar os textos bíbli-
cos como se fossem 
poções mágicas 
que a pessoa aflita 
precisa tomar. Pro-
ceder desse modo 
seria como forçar 
a pessoa a tomar 
aquele texto bíblico 
como se toma um 
remédio contra a 
vontade, empurrado 
goela abaixo. Gosto 
do texto do profeta 
Zacarias que diz: 
“Não por força 
nem por violência, 
mas pelo meu Es-
pírito, diz o Senhor 
dos Exércitos” 
(Zacarias 4.6).

A Bíblia se 
define como uma 
espada afiada de 
dois gumes (He-
breus 4.12). Ela é 
capaz de alcançar o 

É só ler o livro de Jó e observar as 

falas acusativas dos seus amigos. 

E o pior é que a postura deles 

ainda aparece na fala de alguns 

crentes hoje. 

lugar onde o mais 
poderoso exame de 
imagem não pode 
alcançar e chegar ao 
ponto onde a melhor 
terapia não consegue 
chegar. O texto diz 
que a Bíblia é capaz 
de penetrar “até o 
ponto de dividir a 
alma e o espírito”. 
Como? Nem sei 
onde fica esse ponto, 
mas posso dizer que 
em alguns momen-
tos de aflição já fui 
tocado nesse ponto 
que não sei onde fica 
e senti o efeito dele 
purgando minhas 
emoções, minhas 
lembranças amargas, 
ressignificando e 
abrindo meu cora-
ção para a vida.

Use a Bíblia para 
consolar e ajudar os 
aflitos, mas faça isso 
com cautela, ou seja, 
com orientação es-
piritual. Não pegue 
a Bíblia como quem 
pega um bisturi, mas 
sem a habilidade ne-
cessária para usá-lo. 

Acho interessan-
te ressaltar que as 
aflições, como a de-
pressão, fazem parte 
da vida, em especial 
da vida daqueles que 
confiam em Deus. 
Foi o próprio Jesus 
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quem disse para 
os seus discípulos: 
“Eu lhes disse essas 
coisas para que em 
mim vocês tenham 
paz. Neste mundo 
vocês terão aflições; 
contudo, tenham 
ânimo! Eu venci o 
mundo” (João 16.33, 
NVI). Façamos uma 
exegese rápida desse 
texto: 

“Neste mundo” 
– nesta vida terrena, 
neste corre-corre de-
senfreado, em que, 
por conta do trivial, 
muitas pessoas 
estão abrindo mão 
do essencial, nesse 
sistema corrompi-
do e cada vez mais 
estressante.

“Terão aflições” – 
Isso é certo e garan-
tido. Por mais que 
confiemos em Deus, 
não há como viver 
imune às dificulda-
des, aos problemas. 

O céu não é aqui. Nós estamos indo para 
lá, mas creio que ninguém está com pressa 
de chegar lá. Aceitar o problema é a melhor 
maneira de lidar com ele. Negar o proble-
ma, usando a fé como um tampão, não é a 
solução. Não melhora. Só piora.

As aflições do mundo têm a ver com a 
angústia, sentimento indefinido que aperta o 
nosso peito; agonia, sentimento que, quando 
aparece, dá aquela vontade de jogar tudo 
para o alto e sair correndo para qualquer lu-
gar no fim do mundo; tribulação, o que nos 
faz tremer por dentro, nossas incertezas em 
relação ao futuro, nossos medos. Aflições do 
mundo têm a ver com a mágoa de ser feridos 
por quem menos esperamos, têm a ver com 
a preocupação e com o tormento ansiedade. 
Sentimentos que, quando não assumidos, 
encarados e colocados perante Deus, desas-
sossegam a nossa alma, roubam a nossa paz 
interior e adoecem o nosso corpo, inclusive 
deprimindo-o.

“Tenham ânimo” – Já vimos que a 
depressão é uma alteração do humor, do 
ânimo. Desse modo, dizer para uma pessoa 
depressiva que ela precisa ter ânimo é um 
desafio. Mas isso pode ser dito com outras 
palavras. Por exemplo, quando o anjo do Se-
nhor foi ao encontro de Elias, que, por conta 
de uma crise depressiva, estava no deserto e 
desejava a própria morte – é preciso ler toda 

a história de Elias 
para entender os 
motivos da depres-
são que o acometeu 
(1 Reis 18 – 19) –, 
“tocou nele e disse: 
‘Levante-se e coma, 
pois a sua viagem 
será muito longa”   
(1 Reis 19.7, NVI).

O anjo tocou 
em Elias. Isso é a 
expressão do con-
tato espiritual com 
o humano. O Deus 
da Bíblia não é um 
Deus só de palavras. 
Ele é o Deus que 
toca na nossa vida, 
na nossa alma. O 
toque, o contato, 
a partir do gesto 
de uma mão pos-
ta sobre o ombro, 
tem por vezes um 
significado muito 
maior do que muitas 
palavras. Por vezes 
isolado e remoendo 
suas aflições, tudo o 
que a pessoa depres-
siva precisa é de um 
toque, um gesto, 
de que alguém se 
importa com ela.

O anjo disse: 
“Levante-se e coma, 
pois a sua viagem 
será muito longa”. O 
pão simboliza o tra-
tamento, o cuidado 
com o corpo. Pode-
mos dizer que esse 

cuidado com corpo 
passa não somente 
pela alimentação – 
um dos sintomas da 
pessoa  depressiva é 
a perda de apetite –, 
mas também pode 
ser o uso de medi-
camentos. O trata-
mento da depressão 
se dá por duas vias: 
psiquiátrico e psi-
coterápico. O anjo 
do Senhor deu uma 
ordem para Elias: 
“Levante-se”. A pes-
soa depressiva não 
pode ser obrigada, 
mas é preciso enten-
der que em alguns 
momentos uma ação 
mais incisiva, como 
uma ordem, se faz 
necessária. 

Mas o anjo do 
Senhor deu para 
Elias um sentido 
para a existência dele 
quando disse: “… 
pois a sua viagem 
será muito longa”. 
A pessoa depressiva 
carece de um sentido 
para a vida. Na 
verdade, o motor da 
vida é o motivo que 
assumimos na vida. 
Viktor Frankl foi um 
judeu que resistiu às 
agruras do campo de 
concentração crian-
do um motivo que 
o levasse a superar 

Sentimentos que, quando não 
assumidos, encarados e colocados 
perante Deus, desassossegam a 
nossa alma, roubam a nossa paz 
interior e adoecem o nosso corpo, 
inclusive deprimindo-o.
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Ailton Gonçalves 
Desidério é pastor e 
psicólogo. 

todo aquele sofrimento. Posteriormente, 
fundou o método psicológico conhecido 
como logoterapia. 

Jesus veio ao mundo para dar um sen-
tido à nossa vida, à nossa existência, por 
isso Ele disse: “Eu lhes disse essas coisas 
para que em mim vocês tenham paz. Nes-
te mundo vocês terão aflições; contudo, 
tenham ânimo! Eu venci o mundo”. Usar 
a Bíblia desse modo é muito salutar e de 
grande ajuda para qualquer pessoa que 
esteja passando por uma aflição. 

É preciso destacar que setenta por 
cento dos salmos são de lamento, ou 
seja, de elaboração da dor e do sofrimen-
to. Também é importante ressaltar que 
temos na Bíblia um livro que se chama 
Lamentações, o que prova que lamentar 
a dor, o sofrimento, o infortúnio não é 

pecado. E nele 
encontramos um 
texto muito signifi-
cativo e de grande 
valor no processo 
de superação da 
aflição, da depres-
são, que diz: “… 
lembro-me tam-
bém do que pode 
me dar esperança” 
(Lamentações 3.21, 
NVI).

A Bíblia pode e 
deve ser usada para 
ajudar a pessoa 
aflita, deprimi-
da, angustiada a 
superar seu infor-

túnio, desde que 
seja usada a partir 
de uma direção 
do Espírito Santo, 
que é suave como 
a brisa que tocou 
no profeta Elias e o 
trouxe para fora da 
caverna escura onde 
ele estava. Devemos 
usar a Bíblia para 
ajudar os aflitos de 
forma empática, 
ou seja, buscando 
o máximo possível 
nos colocarmos 
no lugar onde eles 
estão, sentindo o 
que estão sentindo. 

O evangelho de 
João diz que Jesus, 
o Verbo de Deus, 
“tornou-se carne 
e viveu entre nós” 
(1.14). Digo que 
Jesus entende de 
gente, porque Ele 
se fez gente como a 
gente.  
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