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PREFÁCIO 
 

Com muita alegria recebi e aceitei o convite para 
participar deste momento tão importante na vida dos meus 
amigos, Pastora Angelica e Pastor Glauco. A vida deste 
casal tem sido uma inspiração para a nossa igreja. Após o 
nascimento do príncipe Asafe e seu posterior diagnóstico, 
fui convencido de que o caráter amoroso, zeloso e fiel 
deste casal se tornou ainda mais notório. 

Particularmente, estou muito feliz em prefaciar este 
livro, pois sou testemunha da decisão deste casal de 
pastores em partilhar a experiência de se ter um filho 
autista aliada à prática pastoral com tantas famílias e 
profissionais que lidam diariamente com pessoas 
diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista. 

Louvo a Deus porque a proposta deste livro é repartir 
alegrias e tristezas, sorrisos e lágrimas, desafios e 
conquistas, através de embasamentos sólidos capazes de 
contribuir e facilitar o entendimento acerca da realidade 
familiar dessas pessoas, bem como subsidiar informações 
relevantes acerca do acolhimento e inclusão delas na 
igreja local. 

 Desfrute desta leitura, adquira conhecimento e 
inspiração para que, juntos, possamos construir uma 
sociedade mais justa e igualitária, que reflita com 
autenticidade os ensinamentos de Jesus, a fim de que 
possamos edificar uma igreja semelhante a Ele. 

 
Deus abençoe! 
 

Bispo Paulo Rangel dos Santos Gonçalves 

Igreja Metodista - 1ª Região Eclesiástica 
  



APRESENTAÇÃO 
 

Fazer a apresentação deste livro é para mim uma 
satisfação muito grande. O jovem Pastor Glauco 
Magalhães Ferreira é meu sobrinho, casado com a 
Pastora Angélica Freitas. Dessa exemplar união nasceu 
um filho autista, o Miguel Asafe. 

Impressionante como o casal, dentro dessa sua 
realidade familiar, escutou o chamado de Deus para uma 
missão toda especial: cuidar do seu filho, um dos muitos 
preferidos do Senhor. Com a benção de Deus, o casal 
procurou se habilitar para essa missão levada muito sério 
e com muito amor. 

A dedicação ao filho levou o casal de pastores a 
enxergar mais longe. Os dois começaram a pensar em 
muitas famílias também necessitadas de um preparo para 
cuidar de filhos autistas. Pastor Glauco e Pastora Angélica 
sentiram ser isso um novo chamado de Deus a uma 
missão bem específica. Aos poucos, tudo foi se tornando 
claro para eles... Tornou-se realidade. 

Hoje, o Pastor Glauco devidamente habilitado, presta 
assessoria aos colegas de ministério em mais de 300 
igrejas do Rio de Janeiro. Foi com essa experiência 
marcada com profundo ardor missionário que eles 
decidiram escrever o presente livro com um título muito 
sugestivo: “AUTISMO NA IGREJA – Edificando uma igreja 
para todos”. 

O leitor vai notar o que eu notei: o livro foi escrito com 
a cabeça e com o coração. Com muita clareza e leveza, 
os autores foram deixando o coração transbordar em cada 
página, em cada linha... 

Perpassa em todo o livro a vitalidade da pastoral da 
escuta... As visitas aos mais esquecidos, sedentos de 
atenção... As muitas páginas que descrevem o sentido 



cristão da procura e da escuta das ovelhas excluídas ou 
esquecidas são realmente preciosas. 

Louvo a Deus por tudo o que vi e senti ao ler essa 
obra, fruto da verdadeira vivência do evangelho. Mistério 
da fé! 

Deus os abençoe. Uma bênção especial para meu 
sobrinho neto, o querido Miguel Asafe. Vocês têm uma 
grande e bela missão dentro de casa e além fronteiras. 
Com certeza. 

Concluo, lembrando a vocês as palavras de Jesus 
aos seus primeiros discípulos missionários, muito 
contentes com desempenho da missão: “...Fiquem alegres 
porque os nomes de vocês estão escritos no céu” (Lc 
10,20). 
 

Pe. José Herval Ferreira 

Espera Feliz – MG 
  



INTRODUÇÃO 
 
 

O nascimento de um filho é uma dádiva, algo que 

transcende a capacidade criativa do ser humano, 

tornando-se um feito impossível de ser definido em poucas 

palavras. Concomitante ao nascimento de um filho, há o 

renascimento de um homem e de uma mulher, só que nas 

condições de pai e mãe. 

A vulnerabilidade de um novo ser, pequeno e 

indefeso, sendo inserido na rotina da família é um fato 

gerador de inúmeras incertezas. Nós sonhávamos com um 

filho já a algum tempo e, finalmente, ele havia chegado. 

Como bons “marinheiros de primeira viagem” na 

paternidade e maternidade buscávamos, em todo tempo, 

nos adequarmos à nova rotina da casa, a fim de garantir o 

bem-estar do novo integrante da família. 

Quando uma criança nasce, involuntariamente lhe é 

imposta uma boa dose de expectativas, e com o nosso 

filho não foi diferente. “O que ele vai ser quando crescer? 

Vai torcer para o Vasco ou para o Fluminense? Qual será 

a primeira palavra dita por ele? Será que ele vai ser mais 

apegado ao papai ou à mamãe?” Essas e tantas outras 

perguntas faziam parte do nosso cotidiano ainda nos seus 

primeiros meses de vida. 

Mas, e quando algo parece ter dado errado? E 

quando o tempo passa e se tem a impressão de que a sua 

criança está cada vez mais distante de você? E quando 

todas as crianças que você convive já balbuciam as 



primeiras palavras, e ao seu filho elas lhe parecem ser 

vedadas? Para onde vão as nossas expectativas? 

A dúvida sobre a condição do nosso filho surgiu antes 

dele completar dois anos de idade. Estranhamente, a 

única palavra que ele aprendeu a falar foi “amém”. E todas 

as vezes que tentávamos arrancar alguma palavra de sua 

boca, ele sempre dizia “amém”. 

Nós demoramos muito tempo para entender o que ele 

queria dizer com tantos “améns”, e demoramos mais 

tempo ainda para aceitar a sua condição. Hoje, buscando 

na memória todas as tentativas frustradas de ouvir o nosso 

filho nos chamar de “papai e mamãe”, podemos concluir 

que aquilo era um clamor, um pedido por aceitação. Era 

como se ele nos dissesse todas as vezes que insistíamos: 

“Eu não consigo, me aceitem como eu sou”. 

E um dia, o “amém” também se foi. Amém. Que assim 

seja. 

Desde então, uma vida repleta de incertezas quanto 

ao futuro. Exames e mais exames, anamneses e mais 

anamneses, avaliações seguidas de tantas outras 

avaliações, e na quinta-feira, 16 de agosto de 2012, tão 

intenso quanto a notícia do nascimento, o diagnóstico: 

AUTISMO. 

Desorientados com o diagnóstico e sem ter o mínimo 

conhecimento sobre o assunto, uma pergunta ecoou 

durante dias dentro de nós: o que fazer com uma criança 

autista? Ou melhor, o que vai ser dessa criança autista? 



Era como se uma montanha de expectativas e planos 

futuros desmoronassem sobre as nossas cabeças. 

A precária literatura sobre o tema, a escassez de 

profissionais habilitados e relatos deprimentes de pais e 

mães que se encontravam na mesma situação que nós 

eram marcas de uma realidade dura e severa, a qual uma 

criança autista recém-diagnosticada seria submetida. 

Conseguir tratamento adequado e de qualidade era 

uma missão quase impossível (e ainda é!) e isso era só o 

primeiro desafio, o qual precede a segunda grande batalha 

a ser travada: A INCLUSÃO. 

A inclusão escolar. A inclusão nos mais diversos 

espaços da sociedade. A inclusão na igreja. 

Parece estranho mencionar a necessidade de 

abordar o tema da inclusão na igreja, mas tão certo quanto 

o ar que nos cerca é a falta de informação e 

conscientização a respeito do assunto em nossas 

comunidades de fé. 

Um paradoxo sem precedentes! É estranho, mas a 

igreja consegue ser ao mesmo tempo um instrumento de 

inclusão e de exclusão. Temos subsídios suficientes no 

modo de agir de Jesus, relatado nos evangelhos, para 

praticar a inclusão em nossas igrejas; ao passo que, 

contraditoriamente, conseguimos praticar a exclusão 

quando nos utilizamos de teologias equivocadas e 

hermenêuticas errôneas, distorcendo o sentido do que o 

texto bíblico relata. 



Foi na igreja que nós experimentamos a mais dura e 

cruel experiência da nossa vida! Escrevemos isso com 

temor e tremor diante de Deus, com os olhos marejados e 

um nó na garganta, tentando engolir o choro. Experimentar 

a acidez de ver um filho recém-diagnosticado com autismo 

ser vítima de um grave ato preconceituoso somente por 

sua condição autista e o seu jeito diferente de perceber o 

mundo foi a pior sensação que nós já vivemos. Hoje, os 

olhos marejados não são pelo que sofremos na época, 

mas por essa lembrança agir como um gatilho mental que 

nos faz recordar o cuidado que Deus sempre teve com a 

nossa família desde então. Fragilizados, era o momento 

perfeito para desistir do nosso filho e concordar que ele 

fosse submetido às mesmas condições de tantos outros 

autistas: guardados, trancados em casa, sem perceber o 

mundo que os cercam e sem se relacionarem com outras 

pessoas, esperando que seus dias cheguem ao fim. Mas 

decidimos continuar a caminhada e buscar em Deus uma 

resposta para o autismo do Asafe. 

Naquele dia, todos os “améns” ditos por ele fizeram 

sentido para nós, e percebemos que era necessário ser a 

voz dele, alguém que gritasse para garantir os seus 

direitos, alguém que se levantasse como uma voz 

profética para proclamar a aceitação, a tolerância e a 

inclusão do diferente como preceitos estabelecidos por 

Deus para seus filhos e filhas. 

Por trás de um comportamento excludente sempre há 

uma bagagem histórica e cultural, a qual perdura desde os 

tempos bíblicos. Uma visão distorcida em relação ao 

diferente, que tende a enxergar a pessoa com deficiência 



(seja qual for a deficiência) sempre como alguém limitado 

e fragilizado por suas condições, como alguém digno de 

pena e, até mesmo, salvo pelo seu sofrimento. 

Nas próximas páginas, queremos compartilhar com 

você algumas razões pelas quais se faz necessário 

abordar o tema da inclusão na igreja, bem como 

tentaremos apontar caminhos para que a mesma seja 

efetivamente colocada em prática em nossas 

comunidades de fé, a fim de acolher e incluir pessoas com 

autismo e seus familiares, os quais muitas vezes veem no 

exercício da fé a última esperança na busca pela 

dignidade humana. 

Para isso, propomos como abordagem princípios 

elementares que utilizamos em nossa prática pastoral 

inclusiva, como pastores e pais de um autista, tomando 

como base quatro fundamentos bem definidos, a seguir: 

Informar – Conscientizar – Acolher – Incluir. 

Esta obra não tem a pretensão de tentar esgotar a 

temática da inclusão de pessoas autistas e seus familiares 

na vida da igreja local, pelo contrário, a intenção é 

provocar a reflexão a respeito do tema e apontar a 

necessidade emergente de prepararmos nossas igrejas 

para atender à esta demanda missionária crescente em 

nossos dias. 

  



Capítulo 1 - INFORMAR 
 
 

Na língua portuguesa, o verbo “informar” é usado 

frequentemente para expressar a ação de uma pessoa 

que explica um fato, situação ou acontecimento a outra 

pessoa que não tem conhecimento dos fatos, ou seja, dá 

conhecimento de alguma notícia. 

Na prática de um ministério pastoral inclusivo no 

contexto da pessoa com deficiência – no nosso caso, o 

autismo – talvez a melhor palavra para descrever a ação 

proposta pelo verbo informar seja o substantivo instrução, 

ou seja, informar de maneira ordenada e orientada, a fim 

de iniciar a construção de um caminho que nos leve até o 

estabelecimento de princípios e valores que viabilizem a 

edificação de uma igreja inclusiva. 

Negligenciar esta primeira etapa é apostar na certeza 

de fracasso na tentativa de edificar uma igreja que dialoga 

com os desafios do seu tempo. Sempre que somos 

procurados por outros pastores que buscam orientações 

sobre o que fazer para manter o autista recém-chegado na 

igreja e sua família como frequentadores assíduos e ativos 

na vida da igreja local, bem como o que fazer para dar 

suporte a uma família que recebe o diagnóstico de um filho 

no transtorno do espectro autista, a resposta é sempre a 

mesma: se você esperar que o autista chegue na igreja 

para então se preocupar sobre como proceder, você já 

está atrasado! Sim, você não leu errado. Atrasado! Mais 

adiante, explicaremos o porquê. 



Por ora, queremos chamar a sua atenção para algo 

sobre o qual nós, pastores, não temos domínio: a 

percepção das pessoas. O que nos diferencia do restante 

da criação de Deus é a capacidade de não agirmos por 

extinto, sendo detentores do poder de decisão. Dessa 

forma, somos seres extremamente influenciados pelo 

ambiente que nos cerca: a mídia, as relações sociais, o 

contexto familiar, o contexto profissional e o contexto 

social. Nós somos o resultado de uma trajetória de vida, 

de modo que tudo o que experimentamos e vivenciamos 

nesse processo corroboram para a nossa compreensão 

sobre Deus, o mundo e a própria existência. 

Particularmente, nós não acreditamos em amor à 

primeira vista; e de igual modo, não acreditamos que 

alguém seja capaz de amar o que (a quem) não conhece. 

Sendo assim, uma pergunta paira sobre os nossos 

pensamentos todos os dias: como exercer, na prática, o 

segundo maior dos mandamentos? No evangelho de 

Marcos 12.31, Jesus disse: “Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo”. Como se submeter a amar alguém que 

carrega consigo o estigma social de ser alguém limitado e 

fragilizado por sua condição na mesma intensidade em 

que se ama a própria vida? Acredito que é possível a partir 

de uma decisão: conhecer a si mesmo. 

Quando olhamos para nós mesmos, com sinceridade 

e honestidade, percebemos o quanto somos deficientes, 

incapazes e frágeis, ainda que isso não possa ser 

percebido por quem nos cerca. Mais paralisantes do que 

as deficiências diagnosticadas são aquelas que o nosso 

orgulho insiste em tentar esconder. Perceber o quanto 



somos frágeis e limitados deve nortear a nossa percepção 

em relação ao outro. Afinal, o que nos diferencia de uma 

pessoa com deficiência é apenas um laudo médico. E só! 

O primeiro passo para edificar uma igreja que ama a 

todas as pessoas que se juntam a ela, em equidade e 

igualdade, é informar sobre a realidade em que se está 

inserido. E isso não está relacionado apenas a agenda do 

autista e da pessoa com deficiência, mas a todo e qualquer 

indivíduo que se encontre em situação de vulnerabilidade 

e resolva buscar em Deus e na igreja um refúgio. Não há 

mérito em amar o que se identifica como parte de si 

próprio; não há mérito em amar aquilo que agrada aos 

olhos; não há mérito em amar o que não nos causa 

nenhum tipo de desconforto. “O amor é sofredor” (1Co 

13.4a). 

Em sua trajetória, Jesus apontou para uma nova 

maneira de agir, contrária à cultura religiosa de sua época. 

Ao encontrar um cego de nascença, Ele promove uma 

ressignificação da deficiência daquele que se encontrava 

marginalizado, à beira do caminho. O que até então era 

percebido como instrumento da ira de Deus, maldição ou 

coisa parecida no contexto cultural da época, aos olhos de 

Jesus recebeu um novo significado: a instrumentalização 

do poder de Deus (João 9.1-7). 

Sendo assim, apresentaremos a seguir algumas 

razões e informações úteis, a fim de gerar encorajamento 

e proporcionar que seja dado o primeiro passo no caminho 

que leva até a inclusão da pessoa autista e sua família na 

igreja local. 



A Pessoa Com Deficiência nos contextos Histórico, 

Social, Cultural, Bíblico e Eclesiástico 

Jesus foi extremamente zeloso na missão de dialogar 

com o caos social de sua época. Como bons discípulos de 

Jesus, somos chamados a perceber, dialogar e acolher os 

vulneráreis submetidos ao caos social do nosso tempo. 

Para isso, apresentaremos a seguir alguns aspectos que 

podem (e devem!) nos fazer refletir acerca do tema da 

inclusão em nossas comunidades de fé. 

O Centro para Controle de Doenças (Centers for 

Disease Control), nos EUA, divulgou recentemente o 

avanço estatístico de crianças com autismo, e os dados 

são assustadores. O órgão afirma que no ano 2000, 1 em 

cada 150 crianças norte-americanas estavam no espectro 

autista; em 2010, 1 em cada 68 crianças. Em 2014, a taxa 

de autismo era de 1 em 45 crianças e em 2015, aumentou 

para 1 em 43. Em 2019, o referido órgão divulgou que 1 

em cada 36 pessoas norte-americanas com idade inferior 

a 18 anos se encontra no espectro autista. 

Até o presente momento, no Brasil, não há dados 

oficiais para a quantificação de casos de autismo. O tema 

foi incluído na pauta do Censo Demográfico 2020, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 

será possível conhecer a realidade em que estamos 

inseridos no que diz respeito ao Transtorno do Espectro 

Autista quando o resultado da pesquisa for divulgado. 

Considerando o último Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o 



Brasil possui mais de 45 milhões de Pessoas com 

Deficiência, o que representa aproximadamente 24% da 

população brasileira. É composta por pessoas que 

possuem algum tipo de deficiência, e demonstra um 

crescimento considerável a cada ano, tanto por 

deficiências adquiridas e congênitas, como também pelo 

acesso ao diagnóstico de patologias antes desconhecidas 

ou com informações limitadas. 

Diante destes dados alarmantes, grupos da 

sociedade civil se mobilizam no sentido de suprir a 

demanda crescente de pessoas com deficiência, 

adequando-se a esta realidade em que, outrora, foram 

desprezadas e minimizadas. Nos últimos anos, o Estado 

sancionou leis que preveem em seu escopo a ação por 

parte de empresas que visem à contratação de pessoas 

com deficiência, a reserva de vagas em concursos 

públicos, a isenção de alguns impostos, a inclusão escolar, 

a acessibilidade em ambientes públicos e outros, que são 

exemplos de adaptação da sociedade a esta demanda. 

Romeu Sassaki afirma que até mesmo a terminologia 

utilizada para se referir a uma pessoa com deficiência vem 

sendo adaptada e atualizada ao longo da história. A cada 

época são utilizadas palavras compatíveis com os valores 

vigentes na sociedade. De maneira introdutória, 

apresentaremos a trajetória da terminologia utilizada ao 

longo da história de assistência às pessoas com 

deficiência no Brasil. Por séculos, seja por romances, 

instituições, leis e a mídia, além de outros meios, há 

menção aos “inválidos”, termo que designava “indivíduos 

sem valor” e que fora utilizado até o século XX, todavia, 



sem nenhum sentido pejorativo para a época. Pessoas 

que apresentavam algum tipo de deficiência eram tidas 

como socialmente inúteis, um peso para sociedade e um 

fardo para a família. Após a 1ª e 2ª guerras mundiais, a 

mídia passou a usar “os incapacitados”. O termo 

designava, de início, “indivíduos sem capacidade” e, mais 

tarde, passou a significar “pessoas com capacidade 

residual”. Uma variação foi “os incapazes”, que significava 

“aqueles que não são capazes” de fazer determinada 

atividade por causa da deficiência. 

Foi um avanço a sociedade reconhecer que a pessoa 

com deficiência poderia ter capacidade, mesmo que 

reduzida. Mas, ao mesmo tempo, considerava-se que a 

deficiência, qualquer que fosse o tipo, eliminava ou reduzia 

a capacidade da pessoa em todos os aspectos: físico, 

psicológico, social, profissional etc. A sociedade passou a 

utilizar esses três termos, que focalizavam as deficiências 

em si: 

Defeituosos: significava “indivíduos com 

deformidade”, principalmente física; 

Deficientes: significava “indivíduos com 

deficiência” em geral. Fosse física, intelectual, 

auditiva, psicossocial, visual ou múltipla, a 

deficiência os levava a executar as funções 

básicas de vida (andar, sentar-se, correr, 

escrever, tomar banho etc.) de forma diferente 

do modo como as pessoas sem deficiência 

faziam. Nessa época, isso começou a ser aceito 

pela sociedade; 



Excepcionais: significava “indivíduos com 

deficiência intelectual”. 

Simultaneamente, difundia-se o movimento em 

defesa dos direitos das “pessoas superdotadas”, 

expressão substituída posteriormente por “pessoas com 

altas habilidades” ou “pessoas com indícios de altas 

habilidades”. O movimento mostrou que a expressão “os 

excepcionais” não poderia referir-se exclusivamente 

àqueles com deficiência intelectual, pois as pessoas com 

altas habilidades/superdotação também seriam 

excepcionais por estarem na outra ponta da curva da 

inteligência humana. 

A Organização das Nações Unidas estabeleceu o ano 

de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes. Tal definição contribuiu para a melhoria da 

imagem do segmento da sociedade, atribuindo o valor 

“pessoa” àqueles que apresentavam consigo algum tipo 

de deficiência, garantindo a igualdade de direitos e 

dignidade entre os demais cidadãos. Posteriormente, na 

década de 1990, líderes de movimentos de pessoas com 

deficiência contestaram tal expressão, sob a alegação de 

que se tratava de uma terminologia pejorativa que 

sinalizava que a pessoa inteira seria deficiente. Tal 

expressão deu lugar a expressão “pessoas portadoras de 

deficiência” nos países de língua portuguesa, e em pouco 

tempo foi reduzida a “portadores de deficiência”, como se 

tratasse de um valor agregado à pessoa, como se a 

mesma pudesse deixar a deficiência, caso quisesse (como 

se fosse algo portátil, como um smartphone, um relógio, 

um anel, uma carteira). 



No intuito de amenizar a contundência do termo 

“deficiente”, ao longo da década de 1990 surgiu a 

expressão “Pessoas com necessidades especiais”, 

intencionando, prioritariamente, substituir o termo 

“deficiência”. Na mesma época, surgiram outras 

expressões, como por exemplo, “crianças especiais”, 

“alunos especiais”, “pacientes especiais”. Inicialmente, 

“pessoas com necessidades especiais” apontava apenas 

para um novo termo, sendo posteriormente acrescido 

como valorização tanto da pessoa com deficiência como 

das demais pessoas. 

No final dos anos 1990 e no início dos anos 2000 

foram registrados muitos eventos ao redor do mundo, 

organizados por militâncias de pessoas com deficiência. 

Dentre muitos, destaca-se a Declaração de Salamanca, a 

qual preconizou a expressão “pessoas com deficiência”, 

com a qual os valores agregados às pessoas com 

deficiência passou a ser o do empoderamento (uso do 

poder pessoal para fazer escolhas, tomar decisões e 

assumir o controle da situação de cada um) e o da 

responsabilidade de contribuir com seus talentos para 

mudar a sociedade rumo à inclusão de todas as pessoas, 

com ou sem deficiência. 

A partir de então, a expressão “pessoa com 

deficiência” passou a ser a terminologia mais utilizada. Tal 

expressão carrega consigo uma série de princípios e 

valores, dentre eles a aceitação, dignidade e realidade da 

deficiência. 



Um longo caminho se percorreu até que se 

encontrasse uma expressão que não só gerasse 

empoderamento à pessoa com deficiência, como também 

lhe devolvesse a dignidade como pessoa, valiosa e 

preciosa, independentemente de sua limitação. 

É importante lembrar que a igreja e a tradição cristã 

tiveram um papel fundamental na compreensão do ser 

humano. Ao longo da história, o cristianismo serviu como 

um norteador e balizador do que consideramos como ético 

e moral no comportamento humano. Partindo dessa 

premissa, é possível afirmar que a igreja pode (e deve!) 

desenvolver um papel fundamental na garantia de direitos 

e dignidade da pessoa com deficiência na sociedade. 

No mundo, mais de um bilhão de pessoas convivem 

com alguma espécie de deficiência, ou seja, algo em torno 

de 15% da população mundial. Destas, cerca de 200 

milhões apresentam dificuldades funcionais 

consideráveis. O número de pessoas com deficiência 

tende a elevar-se, não só em decorrência do 

envelhecimento da população, mas também do aumento 

global de doenças crônicas e cardiovasculares, câncer e 

distúrbios mentais, além de outras condicionantes 

particulares a cada país, a exemplo de acidentes 

automobilísticos, desastres naturais, guerras, etc. 

Sidney Madruga afirma que às pessoas com 

deficiência são reservadas as taxas de pobreza mais 

elevadas, piores níveis de saúde e escolaridade e menor 

participação econômica, em decorrência, principalmente, 

das barreiras de acesso aos serviços que se entendem 



básicos: saúde, educação, emprego, transporte e 

informação. A situação se agrava nas comunidades mais 

pobres, por isso a prevenção dos problemas de saúde 

devem estar relacionadas ao desenvolvimento, com 

atenção em especial aos fatores ambientais ligados a 

nutrição, água e saneamento, dentre outros. 

Diante disso, faz-se necessário repensar a relação 

entre um despertamento espiritual (avivamento) e 

iniciativas para a promoção da responsabilidade social. 

Precipitadamente, pode-se concluir que os movimentos 

sociais ocorridos no contexto cristão se originem 

principalmente de uma consciência sociopolítica, e não em 

movimentos de caráter religioso. Entretanto, a história da 

igreja apresenta uma realidade totalmente oposta. Os 

movimentos de avivamentos escondem o segredo da 

relevância social da igreja! 

Para John Stott, o avivamento que revolucionou os 

continentes europeu e americano não se limitou somente 

em termos de pregação do evangelho e conversão de 

pecadores, pois ele suscitou ampla filantropia e influenciou 

profundamente o contexto social nos dois lados do oceano 

Atlântico. Cabe ressaltar que, na cultura ocidental, 

depositou-se sobre a igreja a responsabilidade e a 

expectativa de atendimento às demandas sociais da 

realidade onde a mesma está inserida de forma 

institucionalizada. A proposta do evangelho de Cristo 

posta em prática na igreja primitiva mostra uma realidade 

totalmente oposta, na qual a filantropia e o envolvimento 

nas causas sociais tinham como ponto de partida o 

indivíduo vivendo em unidade com a sua comunidade de 



fé. É através do relacionamento que somos despertados 

para a necessidade do outro. 

John Wesley, ainda hoje, é lembrado como pregador 

e evangelista itinerante, o qual afirmava ser “o mundo a 

sua paróquia”. Cabe lembrar que, naquele contexto, o 

evangelho inspirava e influenciava as pessoas a se 

envolverem em causas sociais. Talvez seja este o motivo 

pelo qual a Inglaterra não tenha enfrentado uma revolução 

tão violenta quanto a que ocorreu na França. 

Stott afirma, ainda, que o fator determinante que 

nutriu os princípios e valores de caráter que sustentam as 

instituições livres no mundo de idioma inglês, ou melhor, a 

linha divisória moral da história anglo-saxônica, foi o 

avivamento cristão, que muitas vezes é negligenciado e 

tantas outras, satirizado. 

Tudo isso deve provocar uma reflexão na igreja, a 

qual tem experimentado um crescimento numérico 

perceptível, tanto no Brasil quanto no exterior, dentro e 

fora dos templos, e ainda assim não se observa sinais de 

novos valores transformadores na sociedade. 

Bioética e Religião 

Toda espécie sobre a terra é definida a partir de dois 

prismas: o que é e o que faz. Suas ações são resultantes 

de sua identidade interna, e o seu modo de agir influencia 

diretamente na maneira como uma espécie pode ser 

compreendida. Observando-se os seres vivos, salta-se 

aos olhos a relação entre ser e fazer, tornando-se difícil 



separar as ações da identidade interior, o comportamento 

da realidade biológica. 

A definição entre certo e errado, o que se pode e o 

que se deve fazer, inicia-se com o ser humano. Para 

Sanches, o ser humano nasce equipado com a 

possibilidade de estabelecer um hiato entre sua identidade 

e sua ação. Não age simplesmente de acordo com o que 

é, nem se define necessariamente pelo que faz. Ele é 

capaz de dissociar essas duas realidades e criar uma 

terceira: “a esfera da decisão” – o planejamento que 

direciona a ação. A decisão pode surgir do modo pelo qual 

o ser humano se entende, mas pode também ser guiada 

por outros fatores. Se a ação não condiz com o que se 

espera de um ser humano, há um problema, que pode 

estar na ação que contradiz a realidade humana, ou na 

percepção do que significa ‘ser humano’. Por isso, a 

decisão, que precede a ação é crucial para os humanos, 

pois implica não apenas decidir sobre o que deve ser feito, 

mas também uma decisão sobre sua identidade. 

Para Elizabete Aparecida Pereira, a reflexão sobre a 

moral vivida dos cristãos se chama teologia moral ou ética 

religiosa, a qual possui um horizonte amplo e no que tange 

à pessoa com deficiência tende a contemplar a realidade 

sob a perspectiva conceitual, com desdobramento ético. 

Considerando a premissa de que ser pessoa é 

anterior à deficiência, a moral cristã sempre se mostrou 

preocupada com as diversas questões relacionadas ao ser 

humano. Diante dos avanços científicos e tecnológicos em 

todas as áreas do saber, principalmente na área da saúde, 



suscitam a todo tempo, novas abordagens à consciência 

moral, fazendo com que a bioética se erija como uma 

ciência multidisciplinar, pensada em primeiro plano como 

estritamente da área médica, buscando minimizar os 

exageros nas pesquisas que se utilizam de seres 

humanos. Tal abordagem se revelou insuficiente à 

realidade, que influenciou a expansão na seara da 

pesquisa, análise e ação da bioética, antes estritamente 

contextuais no campo da biomedicina e biotecnologia, à 

dimensão cultural, política e social. 

Surge então a Bioética da Intervenção, que tem como 

principal objeto situações persistentes originadas da 

desigualdade social, sob o viés da defesa dos excluídos e 

mais vulneráveis, inevitavelmente guardando relação com 

as pessoas com deficiência, sobretudo se for considerado 

que a referida ‘Escola de Pensamento’ foi desenvolvida a 

partir dos marcos referenciais da corporeidade, 

normatização dos direitos humanos por meio de tratados 

internacionais, além das categorias que situam a inclusão 

social na epistemologia da bioética em sua relação com a 

justiça social (empoderamento, libertação e 

emancipação). 

Diante disso, o estudo da bioética e a análise dos 

resultados que os avanços científico e tecnológico 

suscitaram sobre a vida humana implica, também, na 

busca do entendimento da complexidade da vida humana, 

a qual não pode ser negada. 

Sanches afirma, ainda, que para o ser humano 

sobreviver é importante, mas insuficiente. O ser humano 



precisa sobreviver de maneira significativa. Alimentar-se é 

importante, mas é necessário transformar o ato de se 

alimentar num rito social; aquecer-se é importante, mas é 

preciso transformar a roupa em objeto de sua posição no 

grupo em que se está inserido. O ser humano investe 

tempo e recursos em atividades que seriam dispensáveis 

se compreendesse a si mesmo como um ser biológico. 

Tais atividades ajudam o ser humano a não apenas 

sobreviver, mas viver em um mundo significativo. Sempre 

que se pensa a respeito do ser humano, assumem-se 

posições que denunciam o ponto de vista do qual se fala. 

Esses pressupostos interpretativos podem não ser 

explícitos, mas marcam o resultado final da reflexão. Por 

isso, é importante estabelecer a hermenêutica como um 

possível ponto de partida para compreender o sentido da 

vida. 

A hermenêutica, como a ciência da interpretação, 

independentemente de sua complexidade e da 

divergência entre seus estudiosos, parte basicamente da 

existência de ‘algo’ a ser interpretado e ‘alguém’ para 

interpretar, e nem este ‘algo’ nem este ‘alguém’ vêm de 

mãos vazias. Recentemente, a hermenêutica tem sido 

vista também como a “explicação fenomenológica da 

própria existência humana”. De um ou de outro modo, o 

ser humano está no centro da questão hermenêutica e, 

portanto, a hermenêutica está no início da reflexão sobre 

o sentido da existência. Isso não poderia ser diferente, 

pois alguns autores defendem ser a hermenêutica o ponto 

central dos problemas teológicos de hoje. 



A interpretação é inerente e essencial ao pensamento 

humano e, diante disso, faz-se necessário estabelecer o 

diálogo com outras áreas do saber. Enquanto a 

hermenêutica aborda a subjetividade do observador, a 

antropologia social vai adiante e afirma que o olhar de um 

indivíduo se sustenta na tradição como parte da cultura na 

qual se está inserido. 

Não cabe aqui discorrer sobre a definição da 

antropologia, mas apenas apontar o seu objeto de estudo, 

que é a cultura. A partir desta premissa, surge a 

necessidade de reflexão tendo como base uma sociedade 

pluralista. Todas as religiões surgiram em determinado 

contexto sócio-político-histórico-cultural, e cada uma delas 

tendem a defender a sua visão de humanidade como única 

alternativa possível, o que pode subsidiar a base do 

fundamentalismo religioso, quando expressas de maneira 

extrema. Cabe ressaltar que a religião, por si própria, se 

estabelece como um fenômeno cultural. 

Agir de maneira ética, subsidiando sentido à vida 

humana a partir da identidade interior do indivíduo, no 

intuito de contemplar a realidade da vida é fundamental, 

visto que um sentido coerente conduz à superação da 

individualidade e promove a sociabilidade do ser humano, 

que é um ser social desde a sua criação, conforme escrito 

no texto de Gênesis: “Disse mais o Senhor Deus: Não é 

bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora 

que lhe seja idônea” (Gênesis 2.18). 

A tomada de consciência da diversidade cultural 

evidencia a diversidade de compreensão do que é ser 



gente nos diferentes povos e nas diferentes culturas. A 

partir da perspectiva cultural, o fato de um ser humano 

existir não assegura necessariamente o pleno 

reconhecimento de seu valor. Percebe-se, usualmente, 

uma dualidade no processo de reconhecimento da 

dignidade deste ser: existir e ser aceito. Não raro, ‘ser 

aceito’ se transforma num longo processo em que se 

estabelece uma relação com o grupo, passando por 

etapas, muitas vezes ritualizadas, até atingir o pleno status 

de pertença a determinado grupo ou sociedade. 

O pensamento cristão forneceu subsídio ao conceito 

de pessoa e isto é indiscutível. A afirmação dos direitos 

humanos foi subsidiada como resultado do pensamento 

cristão, ainda que em muitos momentos a igreja não tenha 

se posicionado e se projetado como sua principal 

defensora. Sendo assim, surge a necessidade e 

importância de buscar na tradição cristã subsídios que 

possibilitem o diálogo acerca do exposto acima, ainda que 

não seja possível abordar sua totalidade, com vistas a 

tratar ao menos o conceito de pessoa e a inclusão da 

pessoa com deficiência no contexto da comunidade 

eclesiástica local. 

A presença da pessoa com deficiência nas Escrituras 

Jesus rompeu com as limitações sociais de sua 

época. Ele conviveu com pecadores, publicanos, leprosos, 

cegos, coxos, mulheres, crianças, e todo tipo de gente que 

o cercava. Diante disso, é possível afirmar que o acesso a 

Deus se deu através da pessoa de Jesus, que com o seu 

comportamento perante a sociedade e a tradição da época 



conseguiu romper com a relação pecado-maldição, 

promovendo a inclusão social e desconstruindo as 

concepções excludentes. 

Nas letras do antigo testamento, foram estabelecidas 

relações de causa e efeito entre a deficiência e a maldição, 

fruto de um pecado particular ou ascendente. No 

evangelho de João, Jesus torna tal argumento sem efeito 

quando responde a seus discípulos: “Caminhando Jesus, 

viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos 

perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para 

que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, 

nem seus pais; mas foi para que se manifestem nele as 

obras de Deus” (João 9.1-3). 

Todo o texto bíblico, tanto no antigo como no novo 

testamento, é repleto de narrativas acerca de pessoas 

com deficiência. É interessante observar que tais relatos 

não se limitam apenas às deficiências congênitas, mas 

também as deficiências adquiridas ao longo da vida. Um 

exemplo disso é Isaque, conforme o relato no texto de 

Gênesis: “Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo 

ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, 

seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho! Respondeu ele: 

Aqui estou! Então, disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, 

para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho 

Esaú ou não” (Gênesis 27.1,21). 

Ainda no texto de Gênesis, encontramos a história de 

Lia, a qual merece algumas observações. A história de Lia 

é marcada pela falta de apreço, consideração e amor por 

parte de seu pai, Labão, o qual se utilizou da mesma para 



possuir vantagem econômica. Labão fizera um acordo 

com Jacó, no qual prometera sua filha Raquel em 

casamento após sete anos de prestação de serviço, 

todavia, na noite nupcial, por intermédio de uma 

artimanha, Labão colocara Lia no lugar de Raquel. O texto 

bíblico diz: “Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era 

formosa de porte e de semblante” (Gênesis 29.17). 

As leis para os sacerdotes descritas no texto de 

Levítico se referem de maneira excludente em relação às 

pessoas com deficiência, sob o julgo de profanação do 

santuário de Deus. “Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a 

Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas 

gerações, em quem houver algum defeito se chegará para 

oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em 

quem houver defeito se chegará: como homem cego, ou 

coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcional, ou homem 

que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado, 

ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou 

impigens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum 

homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem 

houver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas 

queimadas do Senhor; ele tem defeito; não se chegará 

para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu 

Deus, tanto do santíssimo como do santo. Porém, até o 

véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem 

defeito, para que não profane os meus santuários, porque 

eu sou o Senhor, que os santifico” (Levítico 21.16-23). 

Tal narrativa reflete, hoje, numa realidade presente 

em muitas igrejas. De uma maneira geral, nos deparamos 

com a integração de pessoas com deficiência no cotidiano 



eclesial, mas não com a inclusão, de fato. De maneira 

muito simplória, a pessoa com deficiência pode “comer o 

pão”, mas não tem acesso aos lugares mais relevantes; 

ela é integrada na vida eclesial, mas não incluída na 

mesma, não obtendo as mesmas vivências e expectativas 

das pessoas “típicas”. Isso não quer dizer que a igreja 

discrimina ou despreza o diferente, mas, na verdade, falta-

lhe informação. 

Muitos outros casos de pessoas com deficiência 

estão presentes em toda a bíblia, todavia, há também uma 

esperança, tendo em vista que ainda nas letras do antigo 

testamento encontra-se o primeiro relato de inclusão no 

texto bíblico – a história de Mefibosete. 

A narrativa se encontra em 2 Samuel: “Disse-lhe o rei 

Davi: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use 

eu da bondade de Deus para com ele? Então, Ziba 

respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado 

de ambos os pés. Então, lhe disse Davi: Não temas, 

porque usarei de bondade para contigo, por amor de 

Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu 

pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa” (2 Samuel 

9.3,7). 

Os relatos acerca da pessoa com deficiência também 

estão presentes nas letras do novo testamento. Nos 

evangelhos encontramos cerca de 40 (quarenta) registros 

de milagres realizados por Jesus, dos quais pelo menos 

21 (vinte e um) se referem às pessoas com deficiência. 

Não cabe relacioná-los aqui, mas o que se pode afirmar é 

que não eram poucas pessoas com deficiência que 



subsistiam na mesma região geográfica que Jesus. Nas 

letras dos 4 (quatro) evangelhos, pode-se perceber que de 

uma maneira geral as pessoas com deficiência viviam 

marginalizadas em relação às pessoas sem deficiências. 

Muitos relatos apontam para pessoas com deficiência 

vivendo na entrada das cidades ou em locais de 

segregação social, como no lugar conhecido como Tanque 

de Betesda, as quais buscavam, de alguma forma, 

subsistir. “Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um 

tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco 

pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, 

coxos, paralíticos” (João 5.2-3). 

A graça é favor gratuito dado por Deus para que 

respondamos ao convite de filiação divina, participando da 

Vida Eterna, vocação natural que depende integralmente 

da iniciativa gratuita de Deus, ultrapassando a capacidade 

cognitiva e as forças da vontade humana. Uma vez que as 

pessoas com deficiência também são vocacionadas para 

a salvação em Jesus Cristo, devem ser respeitadas em 

sua dignidade humana e amadurecer como filhos de Deus 

pela graça, sobretudo se for levando em consideração o 

texto de 1Co 15.10 que expressa que “pela graça de Deus 

sou o que sou”, com ou sem deficiência. 

Ética teológica, suas perspectivas e relações no 

contexto da pessoa com deficiência 

No evangelho de Mateus está escrito: “Os cegos 

vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os 

surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres 

está sendo pregado o evangelho” (Mateus 11.5). Por 



intermédio da graça salvadora promovida por Jesus, todas 

as pessoas com ou sem deficiência são chamadas à 

salvação. 

Para Jurgen Moltmann, não existem diferenças entre 

pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência, visto 

que a vida humana é limitada, vulnerável e débil. Nas 

letras do Novo Testamento é possível perceber que as 

pessoas com deficiência também são participantes dentre 

os membros do corpo de Cristo, e que a inclusão pautada 

em Jesus e por Ele promovida rompeu com as concepções 

excludentes de sua época. 

Quando falamos de deficiência, imediatamente nos 

centramos nas barreiras que ultimamente a sociedade 

assumiu com maior facilidade: as arquitetônicas, as físicas 

e até as de comunicação, mas não são enfrentadas as 

mais determinantes: as barreiras de atitude. Essas são as 

barreiras que afetam de forma importante as pessoas com 

deficiência, especialmente as mulheres portadoras de 

deficiência, traduzindo-se em uma maior invisibilidade, 

superproteção, hesitação e desempenho de papéis 

tradicionais. É preciso recapacitar, pois a nossa forma de 

enfrentar a deficiência é que nos deixa deficientes para 

criar uma sociedade em que todos e todas possamos fazer 

parte. 

A dificuldade de estabelecer uma reflexão a partir do 

campo teológico passa pela experiência eclesial, que nos 

deixa uma clara incapacidade de inclusão da temática e 

das pessoas com deficiência, o que não é diferente na 

sociedade. Por isso, a deficiência deve ser assumida a 



partir da necessidade de nos propormos uma nova ordem 

como sociedade, que se reflete na participação social, 

eclesial, na visibilidade das pessoas com deficiência nos 

diversos ministérios cristãos e na possibilidade de 

participar de forma ativa na tomada de decisões. 

A retomada da valorização do conceito do 

discipulado, com vistas à forma de ser igreja que foi 

apresentada por Jesus e, posteriormente, por seus 

apóstolos na formação da igreja primitiva, precisa ser 

repensada de modo a garantir a inclusão promovida por 

Cristo durante a sua passagem pelo mundo. O conceito de 

discipulado é mais relevante do que simplesmente uma 

ferramenta para a promoção de grandes igrejas. O 

discipulado de Jesus, de Paulo, e até mesmo o de John 

Wesley séculos depois, revelou-se como um agente de 

transformação social onde estava inserido. No que tange 

à pessoa com deficiência, faz-se necessário deixar 

definitivamente para trás as velhas estruturas e investir na 

conscientização de igrejas inclusivas, que crescem em 

comunhão por intermédio dos laços afetivos entre seus 

membros, em suas relações cotidianas dentro e fora dos 

templos, valorizando as particularidades, limitações e 

potencialidades de cada indivíduo, apontando para três 

pontos bem definidos. São eles: 

Ser comunidades de acolhida e inclusão, 

superando assim o paradigma da integração, em 

que somente as pessoas com deficiência “mais 

capacitadas” alcançam a inserção e cuja “ética 

da igualdade” valoriza única e exclusivamente o 

que as pessoas têm de semelhanças, o que 



permite a hierarquização das condições 

humanas e cria a categoria do “diferente”. A 

inclusão, pelo contrário, ao assumir um 

compromisso e uma responsabilidade não 

apenas com as pessoas com deficiência, mas 

também com todas as outras pessoas em 

situação de vulnerabilidade, acarreta profundas 

transformações tanto de ordem estrutural como 

no que diz respeito à consciência social. 

Ser comunidades abertas à diversidade, nas 

quais se viva o sentido de igreja com um “corpo 

formado por muitas partes”, conforme a 

concepção paulina (1Co 12.12-26), 

reconhecendo a necessidade da 

interdependência como uma condição sinequa 

non para a própria existência da comunidade de 

fé. Nelas, as pessoas com deficiência gozam de 

igualdade de oportunidades para a participação, 

pois a ética da diversidade apoia-se na certeza 

de que a humanidade encontra infinitas formas 

de se manifestar, e essa realidade não admite a 

comparação entre diferentes condições 

humanas nem privilegia uma delas em 

detrimento de outras. 

Ser comunidades em que se promove e 

defende a vida, averiguando as raízes 

profundas do que significa ser pessoa criada à 

imagem e semelhança de Deus e, portanto, 

dignas e merecedoras de todo o respeito. A 

afirmação de Jesus “eu vim para que tenham 



vida e a tenham em abundância” (Jo 10.10b), 

mais do que uma promessa, deve tornar-se 

realidade não apenas para as pessoas com 

deficiência, mas sim para toda a humanidade. 

E assim, e somente assim, nossas igrejas estarão 

aptas a assumir a função profética para a qual foram 

comissionadas, de denunciar toda e qualquer ameaça à 

dignidade humana e anunciar a mensagem da fé na 

atualidade e no futuro da humanidade. 

AUTISMO – um olhar a partir da perspectiva teórica 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou 

simplesmente Autismo, é um transtorno neurológico 

caracterizado por comprometimento da interação social, 

comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito 

e repetitivo. Os sinais geralmente se desenvolvem 

gradualmente, embora algumas crianças com autismo 

alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo 

normal e depois regridem. 

O autismo é altamente hereditário, mas a causa inclui 

tanto fatores ambientais quanto predisposição genética. 

Em casos raros, o autismo é fortemente associado a 

agentes que causam defeitos congênitos. Controvérsias 

em torno de outras causas ambientais propostas; a 

hipótese de danos causados por vacinas são 

biologicamente improváveis e têm sido refutadas em 

estudos científicos. Os critérios diagnósticos exigem que 

os sintomas se tornem aparentes antes da idade de três 

anos. O autismo afeta o processamento de informações 



no cérebro, alterando a forma como as células nervosas e 

suas sinapses se conectam e se organizam; como isso 

ocorre ainda não é bem compreendido. Transtornos antes 

classificados separadamente, como a Síndrome de 

Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento sem 

outra especificação hoje fazem parte de uma única 

classificação diagnóstica. 

Intervenções precoces em deficiências 

comportamentais, cognitivas ou da fala podem ajudar as 

crianças com autismo a ganhar autonomia e habilidades 

sociais e de comunicação. Embora não exista nenhuma 

cura conhecida, há relatos de casos de crianças que se 

recuperaram. Poucas crianças com autismo vivem de 

forma independente depois de atingir a idade adulta, 

embora algumas tenham sucesso. Tem se desenvolvido 

uma cultura do autismo, com alguns indivíduos buscando 

uma cura enquanto outros creem que o autismo deve ser 

aceito como uma diferença e não tratado como um 

transtorno. 

No Brasil, ainda não há números precisos, muito 

menos oficiais a respeito de epidemiologia dos casos de 

autismo. O único estudo brasileiro sobre epidemiologia de 

autismo foi realizado em 2011, um estudo-piloto numa 

amostragem pequena, apenas 20 mil pessoas, num bairro 

da cidade de Atibaia-SP. 

Crianças com autismo geralmente têm um número 

reduzido de interesses e repetem os mesmos 

comportamentos rotineiramente. O autismo é um 

transtorno neurológico altamente variável, que aparece 



pela primeira vez durante a infância e geralmente segue 

um curso estável, sem remissão. Os sintomas evidentes 

começam gradualmente ainda nos primeiros meses de 

vida, mas geralmente se estabelecem entre os dois ou três 

anos e tendem a continuar até a idade adulta, embora 

muitas vezes de forma mais moderada. Destaca-se não 

por um único sintoma, mas por uma tríade de sintomas 

característicos: prejuízos na interação social, deficiências 

na comunicação e interesses e comportamento repetitivo 

e restrito. Outros aspectos, como comer atípico também 

são comuns, mas não são essenciais para o diagnóstico. 

Déficits sociais distinguem o autismo de outros 

transtornos do desenvolvimento. As pessoas com autismo 

têm prejuízos sociais e muitas vezes falta a intuição sobre 

os outros que muitas pessoas consideram trivial. A notável 

autista Mary Temple Grandin descreveu sua incapacidade 

de compreender a comunicação social de neurotípicos 

como “sentindo-se como uma antropóloga em Marte”. 

Cerca de um terço dos indivíduos com autismo não 

se desenvolvem o suficiente para ter uma fala natural e 

que satisfaça suas necessidades diárias de comunicação. 

As diferenças na comunicação podem estar presentes 

desde o primeiro ano de vida e podem incluir o início tardio 

do balbucio, gestos incomuns, capacidade de resposta 

diminuída e padrões vocais que não estão sincronizados 

com o cuidador. No segundo e terceiro ano, as crianças 

com autismo têm menos balbucios frequentes e 

consoantes, palavras e combinações de palavras menos 

diversificadas; seus gestos são menos frequentemente 

integrados às palavras. As crianças com autismo são 



menos propensas a fazer pedidos ou compartilhar 

experiências e são mais propensas a simplesmente repetir 

as palavras dos outros (ecolalia) ou reverter pronomes, 

trocando o “eu” pelo “você”, por exemplo. A atenção 

conjunta geralmente tem prejuízo, fazendo com que não 

apontem um objeto que julguem interessante com o intuito 

de comentar ou compartilhar a experiência com alguém, 

bem como não demonstrem interesse no que outra pessoa 

deseja compartilhar. Déficits de atenção são comuns em 

crianças com autismo. As crianças com autismo podem ter 

dificuldade em jogos imaginativos e com o 

desenvolvimento de símbolos em linguagem. 

Indivíduos autistas exibem muitas formas de 

comportamento repetitivo ou restrito, que podem ser 

caracterizados como: 

Estereotipia, ou movimento repetitivo, como 

agitar as mãos, virar a cabeça de um lado para 

o outro ou balançar o corpo. 

Comportamento compulsivo, obstina-se e 

parece seguir regras, como organizar objetos 

em pilhas ou linhas. 

Uniformidade, resistência à mudanças; por 

exemplo, insistir que os móveis não sejam 

movidos ou recusando-se a ser interrompido. 

Comportamento ritualista, envolve um padrão 

invariável de suas atividades diárias, como um 



cardápio imutável ou um ritual de vestir. Isto está 

intimamente associado com a uniformidade. 

Comportamento restrito, o foco limitado em 

um só interesse ou atividade, como a 

preocupação com um programa de televisão, 

brinquedo ou jogo. 

Automutilação, inclui movimentos que ferem ou 

podem ferir a pessoa, como o dedo nos olhos, 

bater a cabeça ou morder as mãos. Cutucar 

feridas, arranhar-se ou pressionar alguma parte 

do corpo contra um objeto ou superfície que 

machuque também são formas de 

automutilação/autoagressão. 

Nenhum comportamento repetitivo ou autodestrutivo 

parece ser específico para o autismo, mas só o autismo 

parece ter um padrão elevado de ocorrência e gravidade 

destes comportamentos. 

Indivíduos autistas podem ter sintomas 

independentes do diagnóstico, mas que pode afetar o 

indivíduo ou a família. Estima-se que 0,5% a 10% dos 

indivíduos com autismo apresentam habilidades 

incomuns, variando de habilidades dissidentes, como a 

memorização de trívias até talentos extremamente raros 

de “autistas savants” ou prodígios. 

Muitos indivíduos com autismo demonstram 

habilidades superiores de percepção e atenção, em 

relação à população em geral. Anormalidades sensoriais 



são encontrados em mais de 90% das pessoas com 

autismo, e são consideradas como principais recursos por 

alguns, embora não haja nenhuma boa evidência de que 

sintomas sensitivos diferenciam o autismo de outros 

transtornos do desenvolvimento. 

Podem apresentar comportamento alimentar atípico 

que pode incluir preferências alimentares severamente 

limitadas, hipersensibilidade à textura ou temperaturas dos 

alimentos e esconder alimentos na boca sem engolir. 

É importante destacar que no Transtorno do Espectro 

Autista não existe um padrão, o que faz com que cada 

autista seja único e reaja ao mundo que o cerca de uma 

maneira muito peculiar. 

Outras considerações 

O tema pode ser abordado de muitas outras formas, 

mas é válido ressaltar que mais importante do que a 

estratégia é a oferta de informações a respeito do tema. 

Nós sempre desafiamos os pais de autistas que 

encontramos no caminho a não se calarem sobre a 

condição de seus filhos. Se nós não falarmos, as pessoas 

nunca saberão! E esse é o primeiro passo para superar o 

primeiro obstáculo que encontramos no pós-diagnóstico: a 

falta de informação e conhecimento sobre o tema. 

Afirmamos isso de forma segura, com os pés no chão 

e a cabeça em seu devido lugar, pois não é raro ouvir que 

crianças autistas têm inteligência acima da média, que são 

pequenos gênios e outros bons adjetivos, quando na 



realidade apenas uma pequena parcela apresenta 

superdotação ou altas habilidades. Não raro, também, é o 

autismo ser abordado como maldição ou possessão por 

parte de líderes que desconhecem sobre o assunto e 

acabam por afastar o autista e sua família da vida em 

comunidade. 

A informação e o conhecimento sobre o autismo são os 

pré-requisitos para se edificar uma igreja consciente, 

assunto abordado nas páginas seguintes. 

  



Capítulo 2 - CONSCIENTIZAR 
 
 

O segundo fundamento para edificar uma igreja 

inclusiva é definido pelo verbo CONSCIENTIZAR. Embora 

as duas palavras – informar e conscientizar – possuam 

significados muito parecidos, podendo em alguns 

momentos até mesmo serem utilizadas como sinônimos, 

queremos chamar a sua atenção para um detalhe que faz 

toda a diferença quando estamos abordando o tema do 

autismo. 

O que difere a informação da conscientização é uma 

linha muito tênue: o sentimento. Ou seja, a conscientação 

pode ser entendida como informação acrescida de um 

sentimento. 

O ser humano nasce dotado da capacidade de 

interagir com o mundo à sua volta, de se envolver e se 

comover com os sentimentos das pessoas que o cercam. 

Não raro, choramos quando vemos um amigo sofrer a dor 

da perda de um familiar, choramos ao saber que alguém 

que amamos se encontra no leito de um hospital entre a 

vida e a morte, choramos diante de um testemunho de 

transformação de vida que ouvimos, entre tantos outros 

exemplos. Alguns são emotivos a ponto de chorarem até 

mesmo assistindo um filme, uma peça teatral, ou 

simplesmente ao ouvir uma música. Jesus chorou quando 

percebeu a tristeza de Marta e Maria pelo falecimento de 

Lázaro. Em contrapartida, somos também dotados da 

capacidade de nos alegrarmos com a alegria das pessoas 

que amamos, por suas conquistas, vitórias e realizações. 



Essa capacidade é mostrada nas letras do Novo 

Testamento como uma instrução de Jesus – alegrar com 

os que se alegram e chorar com os que choram! 

Nós somos seres emotivos, e isso faz de nós seres 

capazes de nos envolvermos na dor do outro. Quando nos 

lançamos no desafio de edificar uma igreja inclusiva, faz-

se necessário entender que isso só é possível se houver 

em nós a capacidade de demonstrar empatia pelo próximo 

e pela sua causa. Empatia é a capacidade de se colocar 

no lugar do outro, de experimentar as suas dores, os seus 

anseios, os seus medos. É tentar observar o mundo e a 

realidade a partir de outra perspectiva. 

Para isso, por um momento nos desfazemos da 

condição de pastores e passamos a relatar como pais a 

forma como percebemos o mundo que nos cerca desde 

que recebemos o diagnóstico do nosso filho. 

Mudando destinos… 

“Frequentemente somos solicitados a descrever a 

experiência de criar um filho com autismo, para tentar 

ajudar as pessoas que nunca compartilharam dessa 

experiência única a entender, a imaginar como deve ser. É 

mais ou menos assim: 

Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma 

fabulosa viagem de férias – para a Itália. 

Você compra uma penca de guias de viagem e faz 

planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo. 



As gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas 

frases úteis em italiano. É tudo muito empolgante! 

Após meses de ansiosa expectativa, finalmente 

chega o dia. Você arruma suas malas e parte. Várias horas 

depois, o avião aterrissa. A comissária de bordo diz: ‘Bem-

vindos à Holanda!’  

‘Holanda? Como assim Holanda? Nós escolhemos a 

Itália. Deveríamos estar na Itália. Toda a nossa vida 

sonhamos em ir para a Itália’. 

Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles 

aterrissaram na Holanda e lá vocês devem ficar. 

O mais importante é que não levaram vocês para um 

lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilência, 

fome e doença. É apenas um lugar diferente. 

Então vocês precisam sair e comprar novos guias de 

viagem. E devem aprender todo um novo idioma. E vão 

conhecer um novo grupo de pessoas que vocês nunca 

teriam conhecido se estivessem na Itália. 

É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento 

e é menos vistosa que a Itália. Mas depois de estar lá por 

algum tempo e respirar fundo, vocês olharão ao redor… E 

começarão a perceber que a Holanda tem moinhos de 

vento… E tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandts. 

Mas todo mundo que você conhece está ocupado 

indo e voltando da Itália… E todos se gabam de quão 

maravilhoso foram os momentos que lá passaram. E pelo 



resto de sua vida você vai dizer: ‘Sim, era para onde eu 

deveria ter ido. É o que eu tinha planejado’. 

E a dor que isso causa não irá embora nunca mais… 

Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente 

significativa. 

Porém… Se passar a vida inteira lamentando o fato 

de não ter chegado à Itália, você nunca estará livre para 

aproveitar as coisas muito especiais, as coisas 

adoráveis… da Holanda.” 

(Texto adaptado de Emily Pearl Kingsley, 1987) 

Esse texto de Emily Kingsley é um clássico conhecido 

mundialmente e retrata de maneira muito simples a 

experiência de se ter um filho com deficiência. 

Particularmente, quando falamos do autismo existem 

algumas peculiaridades que precisam ser observadas. 

Não queremos menosprezar os sentimentos de quem têm 

filhos com outras deficiências, as quais podem ser 

diagnosticadas ainda na gestação, havendo toda uma 

preparação precoce anterior ao nascimento da criança. 

No caso do autismo, aparentemente a gente recebe 

nos braços uma criança perfeita, saudável, “sem defeitos”. 

Quando se recebe o diagnóstico, é como se arrancassem 

de nós o que temos de mais valioso. A sensação que dá é 

que se perdeu o filho, o sonho e a razão de viver. É sobre 

isso que nós queremos discorrer nas próximas páginas. 

Contexto familiar da pessoa com autismo 



Ter uma pessoa diagnosticada com o transtorno do 

espectro autista no seio familiar é uma realidade que 

apresenta muitas dificuldades, e a principal característica 

que podemos citar é a fragilização dos sentimentos e das 

relações familiares. Ainda que se trate de uma família bem 

estruturada e ajustada, que conviva em perfeita harmonia 

e apresente laços afetivos fortes, ao receber o diagnóstico 

de autismo é preciso reajustar muitas áreas e a rotina da 

família. 

O nascimento de um filho autista remodela muitas 

áreas da família, principalmente nas dimensões individuais 

e sociais, pois a acolhida do mesmo pressupõe a 

emergente necessidade e disposição de renunciar 

facilidades, tempo, cuidado, atenção e dinheiro – o que 

pode provocar fortes impactos sobre a família – mas que, 

eventualmente, também traz a descoberta de benção no 

seio familiar. 

O impacto mais acentuado é sempre sobre as 

emoções. Descrever as emoções e sentimentos que se 

passam na família de um autista não é tarefa simples, e 

por essa razão defendemos a ideia de que as pessoas 

mais capacitadas para transmitirem o sentimento são as 

que de alguma forma vivenciam isso na prática. Por mais 

que terapeutas e profissionais da área de apoio à saúde 

se esforcem com a bagagem teórica que possuem, 

somente as pessoas que vivem tal experiência na vida real 

são capazes de mensurar o tamanho da dor que sentem. 

Por isso, adiante tentaremos descrever a partir da nossa 

vivência com o Asafe, o nosso contexto familiar e o 

autismo, como os sentimentos se mostram no dia a dia: 



Os sentimentos na família – os sentimentos e 

percepções não costumam ser previsíveis, e muito menos 

lógicos, e sempre variam de pessoa para pessoa. A única 

coisa que podemos afirmar é que não é nada fácil lidar 

com eles. Incredulidade, culpa e questionamentos 

relacionados à fé são as primeiras reações esboçadas por 

quem recebe um diagnóstico de autismo na família. Um 

longo período de tempo é necessário até que haja a 

aceitação do diagnóstico, um longo e doloroso caminho, 

recheado de dúvidas e pavor do futuro precisa ser 

percorrido e, em muitos casos, muitos pais expressam o 

desejo de que o problema não fosse real, além da dúvida 

em relação à identidade da criança ou até mesmo, em 

casos mais críticos, o desejo de que a morte da criança 

seria mais vantajosa e menos traumática do que a 

aceitação do diagnóstico. 

Como citado anteriormente, o autismo não pode ser 

percebido logo após o nascimento. Não há exames ou 

marcadores biológicos que constatem a sua presença na 

criança recém-nascida e a aparência física nada pode 

dizer a respeito do autismo nessa fase. Os primeiros sinais 

podem aparecer até os três anos de vida, e até que se 

chegue ao diagnóstico, a família já terá percorrido um 

longo caminho entre exames, anamneses e médicos. 

Quando se chega ao diagnóstico é possível que alguns 

dos sentimentos citados anteriormente já estejam 

presentes e possam ser percebidos através de indagações 

e questionamentos ao casal. 

O sentimento dos pais – sem sombra de dúvidas, 

os primeiros a sentirem o impacto do diagnóstico e 



compreenderem a situação são o pai e a mãe da criança. 

O primeiro grande vilão é o sentimento de culpa, seguido 

pela vergonha – o que os outros vão pensar? Os amigos 

e familiares apontarão o dedo, ridicularizarão e os 

excluirão de momentos importantes, e os pais sabem que 

eles agirão dessa forma. No contexto da igreja e da 

religião, outros pensarão que a deficiência está 

relacionada a uma vida de pecados praticados pelos pais, 

à ignorância e pobreza, afinal, “isso não acontece com 

pessoas de bem e tementes a Deus”. 

Receber o diagnóstico provoca um momento solitário, 

de introspecção, mas esse processo é necessário para 

que ocorra a aceitação. Na verdade, o peso do diagnóstico 

gera em nós o sentimento de luto, pela perda da 

expectativa do filho planejado e idealizado. Após a fase da 

incredulidade e da busca por um ou mais culpados, isolar-

se é um esforço para absorver e tentar digerir a realidade, 

e muitas vezes pode levar ao pranto, lamento, desespero, 

angústia, dor, medo, incertezas e até mesmo depressão. 

Apatia, fuga, vazio. É como se sentisse uma dor física tão 

forte a ponto da pessoa perder a consciência. 

Obviamente, não quero dizer aqui que todas as 

famílias reagem com as mesmas emoções. Há quem 

consiga enfrentar a realidade de maneira mais centrada, 

realista e equilibrada, outros buscam meios alternativos 

para tentar minimizar o peso de conviver com tal realidade, 

todavia, todos acabam tendo que lidar com a ansiedade e 

o desespero em algumas situações. E em algum 

momento, os pais se verão obrigados, induzidos e 

forçados a encararem o problema de frente, lidando com 



os verdadeiros sentimentos em relação às suas próprias 

vidas, à família, ao filho autista e ao autismo. Parece 

redundante citar “o autista” e o “autismo”, mas essa 

relação é algo que os pais precisam aprender a lidar, pois 

o autismo é um espectro, não possui um padrão e é bem 

provável que o seu filho seja diferente do todos os autistas 

que ele encontrará na vida. 

Todo esse sofrimento revela um caminho para a 

aceitação, pois na dor e no choro os pais sofrem pela 

perda do filho planejado e esperado e se preparam para 

viver com a criança limitada e cheia de dificuldades, mas 

que também pode ser estimulada, afagada e amada. 

Após a aceitação, podem ocorrer períodos de 

oscilação, ou seja, fases em que os pais lidam de maneira 

muito positiva, equilibrada e realista, principalmente 

quando são percebidos avanços no desenvolvimento da 

criança, seguidos por momentos de profundo desânimo e 

cansaço pela rotina fatigante, pela abstenção aos próprios 

cuidados pessoais, pela ansiedade e medo do futuro. 

Não é apenas pela ausência de respostas de ordem 

existencial e religiosa que surgem estes sentimentos, mas 

também pela falta de amparo e estrutura governamental e 

carência do suporte de serviços especializados na área da 

saúde e educação, bem como profissionais capacitados e 

bem preparados para atender as famílias que se 

encontram nessa situação. 

Nesta fase, a solidez no relacionamento do casal e da 

família é essencial para manter a estrutura emocional, 



física, social e espiritual para suportar a rotina estressante 

causada por todas essas questões apresentadas. Se não 

houver esta solidez no relacionamento entre o casal, o 

casamento tende a se dissolver, não em função do 

autismo do filho, mas pela tensão extraordinária que 

precipita o colapso. E isso é muito mais grave do que 

parece! No Brasil, as estatísticas apontam que quatro em 

cada cinco casais que têm um filho com autismo se 

separam, o que na maioria das vezes faz com que a mãe 

fique sobrecarregada pela rotina intensa entre 

atendimentos e terapias, muitas vezes sendo 

impossibilitada de trabalhar por ter de cuidar sozinha da 

criança, sendo extremamente comum encontrar pessoas 

nessa situação passando até mesmo por privações e 

necessidades. 

Os sentimentos dos irmãos – as respostas que 

cada integrante da família apresenta em relação à pessoa 

com autismo são estritamente individuais, e variam 

conforme o grau de integração desta com a pessoa 

autista. Inadequação, incerteza, medo e vergonha são 

sentimentos que facilmente estarão presentes naqueles 

que estão mais próximos. 

Os irmãos sentem o peso do diagnóstico e precisam 

ser condicionados a se acostumarem com a atenção que 

precisa ser dispensada ao irmão com autismo, caso 

contrário, poderão apresentar sentimentos opostos, como 

se sentirem negligenciados e até mesmo acreditarem que 

os pais têm mais amor pelo outro filho. 



A atitude dos pais em relação à criança com autismo 

é determinante para os irmãos, pois eles adotam, em 

grande parte, a atitude deles: aceitação ou rejeição; 

vergonha ou coragem de encarar o assunto. Se os pais 

conseguirem mostrar que amam o seu filho além do 

diagnóstico, e que o autismo não define o valor do filho e 

o amor que sentem por ele, ajudarão os outros membros 

da família a desenvolverem um relacionamento íntegro e 

positivo com ele. 

Os sentimentos da pessoa autista – falar de 

sentimentos envolve muita subjetividade, e por isso é 

muito difícil e complexo abordar os sentimentos dos pais e 

dos irmãos de uma pessoa com autismo. Todavia, mais 

difícil ainda é tentar descrever as emoções do próprio 

autista, tendo em vista as suas dificuldades de expressão. 

A escritora Adriana Chadarevian nos apresenta uma dica 

valiosa quando diz que “é provável que nos sintamos 

perante o autista como ele perante nós; nós não podemos 

entender o seu mundo na mesma medida que ele não 

entende o nosso”. A escritora, que também é mãe de um 

autista, conseguiu descrever num formato de pedidos 

diversas coisas que demonstram os sentimentos de uma 

pessoa no transtorno do espectro autista. Na sequência 

estão expostos tais pedidos que colaboram para a nossa 

compreensão: 

O que um autista nos pediria? 

1. Ajude-me a compreender. Organize meu mundo e 

me antecipe o que vai acontecer. Dá-me ordem, 

estrutura, e não caos. 



2. Não se angustie comigo, porque também fico 

angustiado. Respeite o meu ritmo. Você poderá se 

relacionar sempre comigo se compreender as 

minhas necessidades e a minha maneira especial 

de entender a realidade. Não se deprima, o normal 

é que eu apresente progressos e me desenvolva 

cada vez mais. 

3. Não fale muito, e nem depressa. As palavras são 

“ar” que não pesam para você, mas podem ser 

uma carga muito pesada para mim. Muitas vezes 

não são a melhor maneira de se relacionar 

comigo. 

4. Como outras crianças, como outros adultos, 

necessito compartilhar o prazer e gosto de fazer 

as coisas bem feitas, embora nem sempre 

consiga. Me ajude saber, de algum modo, quando 

tenho feito as coisas certas e me ajude a não 

cometer erros. Quando tenho muitos erros 

acontece o mesmo que a você: fico irritado e 

acabo me negando a fazer as coisas. 

5. Necessito de mais ordem do que você necessita, 

maior previsibilidade no ambiente do que você. 

Temos que negociar meus rituais para conviver. 

6. Eu acho difícil compreender o sentido de muitas 

coisas que me pedem que eu faça. Me ajude a 

entendê-las. Me peça coisas que podem ter um 

sentido concreto e explique-as para mim. Não me 

deixe entediado ou sem nada pra fazer. 



7. Respeite a minha privacidade. Às vezes, as 

pessoas são muito imprevisíveis, muito 

barulhentas, muito estimulantes. Respeite os 

meus momentos sozinho, mas não me deixe ficar 

assim por muito tempo. 

8. O que faço não é contra você. Quando tenho 

crises sensoriais ou me agrido, se destruo algo ou 

me movimento em excesso, quando é difícil para 

eu atender ou fazer o que você me pede, não 

estou tentando te causar dano. Sou um pensador 

concreto e quase sempre tenho interpretações 

literais das coisas, por isso, não me atribua má 

intenção! 

9. Meu desenvolvimento não é absurdo, embora não 

seja fácil de entender. Ele tem sua própria lógica e 

muitas das condutas que chamam “alteradas” são 

formas de enfrentar o mundo a partir da minha 

forma especial de ser e perceber. Faça um esforço 

para me compreender. 

10. As outras pessoas são muito complicadas. Meu 

mundo não é complexo e fechado, mas simples. 

Embora pareça estranho o que te digo, meu 

mundo é assim: aberto, sem mentiras, 

ingenuamente exposto aos outros, e por isso se 

torna difícil penetrar nele. Não vivo em uma 

“fortaleza vazia”, mas em uma planície tão aberta 

que pode parecer inacessível. Tenho muito menos 

complicações que as pessoas que vocês 

consideram normais. 



11. Não me peça sempre as mesmas coisas, nem 

exija as mesmas rotinas. Você não precisa se 

fazer autista para me ajudar. O autista sou eu, não 

você! 

12. Não sou somente autista. Também sou uma 

criança, um adolescente ou um adulto. 

Compartilho muitas coisas das crianças, 

adolescentes ou adultos considerados “normais”. 

Gosto de brincar e me divertir (ainda que do meu 

jeito), quero os meus pais e as pessoas que gosto 

sempre por perto, me sinto satisfeito quando faço 

as coisas bem feitas. É mais o que 

compartilhamos do que o que nos separa. 

13. Vale a pena viver comigo. Posso te dar tanta 

satisfação como outras pessoas, ainda que não 

sejam as mesmas. Pode chegar um momento em 

tua vida que eu, que sou autista, seja tua maior e 

melhor companhia. 

14. Não me agrida quimicamente. Se te dizem que 

tenho que tomar uma medicação, procura que seja 

revisado periodicamente por um especialista. 

15. Nem meus pais, nem eu, temos culpa do que 

acontece. Tampouco têm culpa os profissionais 

que me ajudam. Não serve de nada culpar uns aos 

outros. Às vezes, minhas reações e condutas 

podem ser difíceis de compreender ou encarar, 

mas não é por culpa de nada. A ideia de “culpa” 



não produz mais do que sofrimento em relação à 

minha condição. 

16. Não me peça constantemente coisas acima do 

que sou capaz de fazer. Me peça o que eu posso 

fazer. Dá-me ajuda para ser mais autônomo, para 

compreender melhor, mas não me ofereça ajuda 

demais. 

17. Não precisa mudar completamente tua vida pelo 

fato de viver com uma pessoa autista. A mim não 

me serve de nada que você esteja mal e que se 

deprima. Preciso de estabilidade e bem-estar 

emocional ao meu redor para estar melhor. 

18. Ajude-me com naturalidade, sem convertê-lo 

numa obsessão. Para poder me ajudar, tenha 

seus momentos de descanso, autocuidado e lazer. 

Fique perto de mim, mas não se sinta como 

submetido a um peso insuportável. Em minha 

vida, tenho momentos maus, mas posso melhorar 

e evoluir mais a cada dia. 

19. Aceite-me como sou. Não condicione a sua 

aceitação em que eu deixe de ser autista. Seja 

otimista sem fazer “novelas”. Minha situação, 

normalmente melhora, ainda que por hora não 

tenha cura. 

20. Ainda que seja difícil se comunicar comigo ou não 

compreenda as sutilezas sociais, tenho algumas 

semelhanças em comparação com os ditos 



“normais”. Para mim, é difícil me comunicar, mas 

não sei enganar. Não compreendo as sutilezas 

sociais, ironia e palavras com duplo sentido. Minha 

vida pode ser satisfatória se for simples, ordenada 

e tranquila. Ser autista é um modo de ser, ainda 

que não seja normal. Minha vida como autista 

pode ser tão feliz e satisfatória como a sua vida 

“normal”. Em nossas vidas, podemos nos 

encontrar e compartilhar muitas experiências. 

  



Capítulo 3 - ACOLHER 
 
 

O terceiro fundamento para edificar uma igreja 

comprometida com a visão inclusiva de Jesus, o qual 

passou sua vida indo ao encontro das pessoas 

marginalizadas de sua época, amando-as e declarando 

que o Reino de Deus também as pertencia, é o 

ACOLHIMENTO. 

Dentre os diversos sinônimos atribuídos ao verbo 

ACOLHER, talvez os que mais façam sentido para o tema 

da inclusão da pessoa com deficiência na igreja sejam 

“oferecer proteção”, “receber em segurança” e “garantir o 

descanso”. A igreja, ainda hoje, é vista como um lugar de 

refúgio para aqueles que não têm mais onde (ou a quem) 

recorrer. A igreja ainda se mostra como o último reduto de 

esperança para aqueles que perderam as expectativas. 

Diante disso, é preciso relembrar e reafirmar o 

compromisso da igreja em se revelar como uma lugar de 

acolhimento. 

A igreja como comunidade terapêutica 

A palavra igreja, ekklesia na língua grega, significa 

“assembleia, congregação”. No contexto cristão, refere-se 

ao ajuntamento de pessoas para celebrarem a Deus. 

Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos e as 

Epístolas, percebemos que Igreja não se resumia apenas 

numa comunidade de discipulado, ensino e 

evangelização, mas também numa comunidade 



terapêutica. Nas letras do Novo Testamento, a palavra 

grega koinonia é utilizada para anunciar a igreja como uma 

comunidade restauradora e transformadora, 

fundamentada na ação do Espírito Santo. 

A igreja do primeiro século, narrada nos escritos de 

Atos dos Apóstolos, apresentava como uma de suas 

principais características a vida comunitária, o pastoreio 

mútuo, o aconselhamento entre irmãos e a reciprocidade 

em todas as áreas da vida em comum, tanto no aspecto 

espiritual quanto no aspecto material. 

A percepção do apóstolo Paulo ao ilustrar a igreja 

como o Corpo de Cristo é uma das imagens bíblicas mais 

belas e notórias, facilitando o entendimento e a percepção 

da essência do que é “ser igreja”. Um corpo, sendo Cristo 

a cabeça, formado por diferentes membros, tendo cada 

um deles o mesmo nível de importância e onde cada um 

exerce a sua função. Se um sofre, todos sofrem. Se 

alguém se alegra, todos se alegram. A reciprocidade e 

cooperação mútuas devem estar presentes o tempo todo, 

sendo um verdadeiro desafio diário a missão de “ser 

igreja” e continuar a obra de alcançar a todas as pessoas 

iniciadas em Jesus. 

A ideia principal do Corpo de Cristo é ajudar as 

pessoas. A metáfora utilizada por Paulo apresentando a 

Igreja como o Corpo de Cristo se revela como a expressão 

exata para apontar a interdependência das relações entre 

as pessoas e Cristo no exercício da fé em comunidade. 

Quando a comunidade aprende que a diversidade faz 

parte de uma constante interação entre as suas partes, ela 



entende que os membros de “aparência frágil” não são 

apenas alvos de suas ações de caridade, mas 

instrumentos essenciais para o exercício da alteridade. 

A Igreja é a instituição mais importante na história da 

humanidade! Dia após dia, ela está sendo edificada por 

Jesus e posta como agente do Reino de Deus na história. 

A igreja sempre se revelou como uma balizadora do 

comportamento humano, definindo limites nas relações 

sociais e caracterizando o que é certo e errado. Ela é a 

expressão do Corpo de Cristo no mundo, atuando na 

história, e se resume num projeto de qualidade total - “até 

que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à 

medida da estatura da plenitude de Cristo” (Ef 4.13). 

A vida partilhada e vivida em comunidade é o que 

distingue um corpo de uma organização! 

O texto bíblico apresenta outras imagens que 

facilitam o entendimento da missão da Igreja na história: 

 Povo de Deus (2 Coríntios 6.16): uma 

comunidade de cuidado recíproco unificada 

por uma aliança com Deus. 

 Comunidade do Espírito Santo (Atos 10.44-

47): uma comunidade de cura e redenção, 

através da qual o Espírito Santo atua num 

mundo sedento e extremamente necessitado. 

As nossas maiores necessidades deveriam ser 

supridas na Igreja, na partilha de sentimentos e nas 



relações amistosas e saudáveis estabelecidas entre os 

irmãos. Em toda a Bíblia são apresentados quase 30 

mandamentos fundamentados na reciprocidade, utilizando 

a expressão “uns aos outros” no final. Todos eles apontam 

para o relacionamento, alguns para proteger, outros para 

gerar, e outros para restaurar relacionamentos. Quando 

colocados em prática e vividos na realidade da 

comunidade local resultam em cura e libertação. 

Sendo assim, a Igreja é apresentada na Bíblia como 

uma comunidade que tem como principais objetivos o 

evangelismo, o ensino, o discipulado, e não menos 

importante, a ajuda, o cuidado, o acolhimento e a vida em 

cooperação mútua. E dessa forma pode haver um 

crescimento autêntico, não limitado pelo aspecto numérico 

e quantitativo, mas em vida. A essência da missão da 

igreja é ser um centro de promoção de vida em 

abundância, um lugar em que há libertação, sustentação 

e potencialização da vida de forma plena, nos indivíduos, 

nas relações íntimas, na sociedade e em suas instituições. 

Serem acolhidas, aceitas e amadas são 

necessidades vitais de todas as pessoas. A partir desse 

entendimento, torna-se possível afirmar que uma 

comunidade de fé é uma instituição diferente de um clube 

ou de um grupo de amigos. As Escrituras Sagradas a 

descrevem como uma família, e por este motivo ela deve 

ser uma comunidade baseada na aceitação, no 

acolhimento, que recebe os inaceitáveis e demonstra amor 

pelos rejeitados. A igreja deve se inspirar no exemplo de 

Jesus, que comeu com os pecadores, restaurou a 

dignidade das prostitutas, perdoou os ladrões, amou e 



tocou os leprosos, curou os enfermos, libertou os cativos, 

acolheu ao homem quando estava perdido e entregue ao 

seu pecado. Ele ama, perdoa, aceita, transforma e recebe 

todos os que se voltam para Ele. Assim, a Igreja 

fundamentada nos ensinamentos de Jesus deve agir, 

baseada em seus ensinamentos e princípios de vida. 

O suporte eclesiástico: uma igreja cuidadora 

A Igreja – as pessoas que a compõem – pode se 

engajar na tarefa do aconselhamento. Pela ótica do 

Aconselhamento Pastoral Sistêmico, o cuidado das 

famílias é visto como atributo fundamental da Igreja. Uma 

igreja devidamente instruída na Palavra de Deus se torna 

uma comunidade terapêutica, um lugar de cura e 

restauração. Ao escrever sua carta aos Colossenses, 

Paulo reforça esta verdade e os exorta: “instruí-vos e 

aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria”. 

Cristãos maduros e espirituais aprendem, ensinam e se 

admoestam reciprocamente. Logo, é possível concluir que 

a prática do aconselhamento não é uma tarefa exclusiva 

do pastor, mas que pode e deve ser desempenhada por 

todos os cristãos. 

Para Maldonado, “a igreja é uma comunidade 

idônea para oferecer ajuda solidária em situações de 

crises”. O mesmo autor afirma, ainda, que “muito antes 

que surgissem as profissões de ajuda, já havia rabinos, 

pastores, sacerdotes e leigos que com sabedoria e 

sensibilidade foram os assessores ‘naturais’ de pessoas 

em crise”. Em toda e qualquer situação de crise e aflição 

a igreja precisa revelar o seu aspecto “terapêutico”, pois 



da mesma maneira que Jesus não veio para os sãos, mas 

para os doentes, nós devemos ser igreja solidária, que age 

e se preocupa com os que sofrem. Mediante isso, 

apresentaremos algumas possibilidades de como a Igreja 

pode contribuir para ajudar familiares de pessoas com 

autismo no cotidiano. 

O acolhimento da família e a superação dos 

preconceitos 

Os familiares de pessoas com autismo lidam 

diariamente com o preconceito e a falta de informação a 

respeito do tema. Neste quesito, a Igreja pode fazer muita 

diferença! Acolher as pessoas, e não afugentá-las com 

atitudes preconceituosas, faz parte do contexto de “ser 

igreja”. Familiares de pessoas com autismo e também os 

próprios autistas sofrem muito preconceito – aberto ou 

velado – não somente na sociedade, mas muitas vezes no 

contexto eclesiástico. Infelizmente, isso ainda é reflexo de 

interpretações distorcidas do texto bíblico, equívocos 

históricos e ignorância do ser humano. Exemplo disso 

pode ser observado em períodos da história, até mesmo 

entre os seguidores de Jesus, quando a deficiência foi 

teologicamente interpretada como punição, resultado de 

uma vida de pecados cometidos pela própria pessoa ou 

por seus antepassados. Em outros momentos, a 

interpretação errônea de que a deficiência apontava para 

um sinal de falta de fé, a ponto de impedir que Deus opere 

o milagre da cura. Em outras ocasiões, a ideia de que a 

deficiência era resultado de uma possessão demoníaca, 

sendo necessário um exorcismo para superar a 

deficiência. No decorrer da história, tais interpretações 



levaram, na Igreja, à opressão das pessoas com 

deficiência. Neste sentido, por muito tempo a atitude da 

Igreja refletiu a atitude da sociedade como um todo. As 

estruturas de opressão na sociedade e na igreja se 

reforçaram mutuamente, infelizmente. 

Ao perceber este problema, Nouwen afirma: 

Olhando bem para mim, e depois 

à minha volta, para as vidas de 

outros, pergunto o que causa 

mais dano: luxúria ou 

ressentimento. Há tanto 

ressentimento entre os ‘justos’ e 

os ‘corretos’. Há tanto 

julgamento, condenação e 

preconceito entre os ‘santos’. Há 

tanta raiva contida entre as 

pessoas que são muito 

preocupadas em evitar ‘o 

pecado’. 

Parece simples, e até mesmo muito romântico, 

abordar o tema sobre acolher pessoas, mas recorrendo à 

textos como os que acabam de ser citados, percebe-se 

que além de não ser tão simples, também não há nenhum 

romance em fazê-lo! É assustador perceber como a 

estruturação das coisas, no caso aqui a Igreja, às vezes 

se distancia tanto de sua essência e fonte original. 

Hoch afirma: 



Em contrapartida, é necessário 

admitir que ela (Igreja) 

supervalorizou a instituição, 

dando mais importância aos seus 

programas e métodos do que ao 

‘serviço cristão’ como estilo de 

vida. 

Enquanto Jesus acolhia a todos, com zelo, atenção 

e cuidado especial aos que mais necessitavam, a Igreja 

por diversas vezes caminhou a passos largos na direção 

oposta. E, infelizmente em muitas igrejas essa postura 

ainda vigora, produzindo e reforçando o preconceito e 

afugentando pessoas, que por sua vez, são os que mais 

estão necessitando de amparo e buscam na igreja um 

refúgio para suas dores e questionamentos. 

Os valores cristãos impulsionam a Igreja a superar 

os preconceitos, e concomitantemente, ajudar as famílias 

de pessoas autistas a lidarem com os preconceitos. É 

consenso que a principal forma de se combater 

preconceitos é através da informação. Somente a 

experiência de conviver com pessoas diagnosticadas com 

autismo e a compreensão de suas potencialidades e 

possibilidades como indivíduos poderão superar e romper 

com a problemática que envolve o preconceito. É uma 

questão de inclusão e de cidadania! 

Regem afirma: 

Precisamos todos aprender a 

valorizar o ser humano qualquer 



que seja a sua condição de 

deficiência, pelo simples fato de 

existir e não por sua aparência ou 

pelo que ele será capaz de 

aprender ou produzir. 

O preconceito está presente em todas as áreas da 

sociedade, e em qualquer sociedade. É um problema do 

coração humano, que parece estar intrínseco a este. Por 

isso, a conscientização é tão importante e necessária, e 

somente através da informação é que se torna possível 

trabalhar contra a sua proliferação. 

Para os familiares de pessoas autistas fica mais fácil 

perceber isto. Em pleno século XXI, considerando a 

quantidade de informações disponíveis todos os dias, por 

todos os lados, acrescidas de todos os esforços que se 

fazem por parte de pessoas influentes e instituições, a 

questão do preconceito ainda é muito presente. No caso 

das pessoas com autismo, o tema ainda se mostra como 

um mistério para a sociedade e a ignorância acerca do 

tema ainda é muito intensa, de modo que, e em muitos 

casos, tal ignorância leva ao preconceito. 

Ao falar sobre o preconceito, Albert Einstein fez duas 

abordagens muito interessantes. A primeira diz: “Triste 

época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um 

preconceito”. A segunda, “duas coisas são infinitas: o 

universo e a estupidez humana. Mas no que diz respeito 

ao universo, ainda não adquiri a certeza absoluta”. Em 

poucas palavras, Einstein foi capaz de dizer muito, ou 

quase tudo, sobre preconceito. 



Rossi afirma: 

Jesus rompeu barreiras, 

questionou e quebrou 

paradigmas sem preocupar-se 

com as consequências para sua 

vida. Conversar com a mulher 

samaritana (João 4), além de 

romper a barreira cultural, curou a 

enfermidade do preconceito e 

gerou sanidade para toda a 

aldeia. 

Com gestos simples a igreja pode se tornar 

acolhedora para as pessoas com autismo e seus 

familiares. Se aproximar dessas famílias e de seus filhos, 

tratando-os com respeito e dignidade; recebê-los bem em 

seus templos, propiciando especialmente às pessoas com 

autismo condições no espaço físico para melhor atendê-

los; se possível, tendo programações direcionadas para os 

pais dessas pessoas através de redes de apoio e também 

aos filhos autistas; não cultivar um olhar crítico e 

condenatório sobre as famílias; buscar ouvir aquilo que 

estas famílias tem de necessidade e ver o que a Igreja 

pode fazer para ajudá-los. 

Rossi ressalta que, “via de regra, a igreja não está 

preparada para receber as pessoas como comunidade de 

cura e geradora de saúde integral”. Todavia, a Igreja pode 

ser muito mais cuidadora quando pensa nestas questões 

e se esforça para receber e acolher bem famílias que 

tenham filhos com alguma deficiência. 



Aconselhamento Pastoral de familiares de pessoas 

diagnosticadas com autismo 

É comprovada a eficácia do Aconselhamento 

Pastoral e sua contribuição para a ajuda e restauração de 

famílias que passam por crises profundas. Diante do 

diagnóstico do autismo, urge a necessidade do 

Aconselhamento Pastoral, e isso é uma realidade 

palpável! Vivemos numa época em que se fala e se produz 

bastante conteúdo sobre o tema, mas o que se pode 

observar é uma práxis ainda muito ínfima. Certamente há 

muitas iniciativas e muitos bons trabalhos sendo 

executados nesta área, no entanto, diante de todo o 

quadro que se apresenta ainda se está muito aquém do 

que é necessário. 

Segundo Browning: 

A dificuldade com boa parte do 

aconselhamento pastoral hoje em 

dia é que se emprega mais tempo 

na discussão dos instrumentos 

do aconselhamento do que no 

processo mais desafiante de 

desenvolver a estrutura de 

sentidos que deveria constituir o 

contexto do aconselhamento. 

Esta é a impressão que se tem ao constatar a 

escassez de “conselheiros” aptos e desprendidos para 

auxiliar e apoiar tais famílias. 



Todos os dias, situações conflitantes, angustiantes e 

desafiadoras estão à porta da Igreja. E na prática, se está 

muito aquém do que poderia ser feito como Igreja – no 

nosso caso estamos refletindo sobre o Aconselhamento 

Pastoral, e isto envolve a Igreja, no entanto, não somente 

é perceptível uma falha da Igreja nesta questão, como 

também são percebidas falhas nas entidades 

governamentais, nas estruturas da sociedade e nas 

questões da educação e da saúde pública, etc. 

Collins conseguiu dimensionar e mensurar o 

problema no que tange ao Aconselhamento Pastoral. Ele 

conta que dois pesquisadores pediram a um grupo de 

conselheiros que respondessem a seguinte pergunta: 

“Como você passaria o resto de sua vida se tivesse os 

meios para fazer o que quisesse?” Dentre uma centena de 

avaliados, somente três afirmaram que passariam o resto 

de suas vidas no serviço do aconselhamento. Collins 

conclui seu pensamento da seguinte forma: “o 

aconselhamento pode trazer satisfação, mas não é um 

trabalho fácil”. 

Angústia, dor e sofrimento estão por todos os lados, 

em todos os lugares. O problema se encontra na cegueira 

das pessoas, na visão limitada e estreita a respeito da 

vida, baseada em valores individualistas, imediatistas, 

egoístas, hedonistas e utilitaristas do nosso tempo. Pode-

se observar que se trata de um problema da sociedade em 

sua totalidade, e que afeta também a igreja e, 

consequentemente a área do Aconselhamento Pastoral 

também é afetada. Segundo Buscaglia, “é desconcertante 

a pouca atenção que se dá ainda, da parte de médicos, 



psicólogos e educadores, à terapia de pessoas com 

deficiência e de seus familiares”. 

Nesse sentido, Clinebell afirma: 

O aconselhamento pode ser uma 

ferramenta eficaz para produzir 

na sociedade atual 

relacionamentos profundos, 

reparando ou restaurando a 

capacidade do ser humano de 

dar e receber amor. 

Ou seja, há uma demanda que a Igreja pode suprir 

através do aconselhamento. 

Conforme Schneider-Harpprecht: 

O objetivo do Aconselhamento 

Pastoral é descobrir com as 

pessoas em diferentes situações 

da sua vida e especialmente em 

conflitos e crises o significado 

concreto da liberdade cristã dos 

pecadores cujo direito de viver e 

cuja aceitação vem da graça de 

Deus. O seu objetivo também é 

ajudá-las para que possam viver 

a relação com Deus, consigo 

mesmas e com o próximo de uma 

maneira consciente e adulta. 



Os resultados do Aconselhamento Pastoral não se 

adequam à visão pragmática, individualista, utilitarista do 

mundo pós-moderno. Sathler-Rosa ressalta que “os 

resultados do aconselhamento pastoral podem oscilar: 

curar algumas vezes, remediar frequentemente e confortar 

sempre”. Todavia, compreendemos que o 

Aconselhamento Pastoral pode se revelar como uma 

ferramenta útil e extremamente relevante para apoiar 

famílias que convivem com situações difíceis. 

Para isto, a partir de agora queremos apontar como 

o Aconselhamento Pastoral lida com famílias que passam 

por crises profundas, no caso que estamos abordando, 

famílias que recebem o diagnóstico de autismo. 

Primeiramente, apresentaremos alguns conceitos 

importantes dentro da área do Aconselhamento Pastoral. 

Aconselhamento Pastoral como proposta terapêutica 

familiar no tratamento do Autismo 

Para uma melhor compreensão e elucidação sobre 

o tema abordado agora é necessário definir, de forma 

resumida, dois conceitos para um entendimento mais 

preciso do assunto: poimênica e aconselhamento pastoral. 

Poimênica – é o termo mais abrangente. Este 

conceito não consta no dicionário da língua portuguesa. 

Na tradição cristã, este conceito engloba todo e qualquer 

tipo de aconselhamento pastoral, sem considerar a 

situação de vida em que se encontra o aconselhando. 

Schneider-Harpprecht define a poimênica como “o 

ministério de ajuda da comunidade cristã para seus 



membros e para outras pessoas que a procuram através 

da convivência diária do contexto da Igreja”. 

A palavra “poimênica” é derivada da palavra grega 

“poimén”, que significa pastor. O termo aponta para a ideia 

de pastoreio, cuidado, proteção e suprimento. 

Segundo Hoch: 

O significado teológico do termo 

se inspira na atividade do pastor 

no trato com suas ovelhas. Ele as 

protege, cuida dos seus 

ferimentos, defende-as dos 

inimigos, busca-a de volta 

quando se desvia. 

A Bíblia em seu todo pode ser compreendida como 

uma expressão de ação poimênica, porque ela contém 

sinais e histórias que revelam como as pessoas 

experimentaram o amor protetor de Deus durante os 

tempos. 

Clinebell define a poimênica como “o ministério 

amplo e inclusivo de cura e crescimento mútuos dentro de 

uma congregação e de sua comunidade, durante todo o 

ciclo da vida”. O mesmo autor destaca, ainda, que 

“segundo a compreensão neotestamentária, a poimênica 

é tarefa da congregação inteira, que funciona como uma 

comunidade que presta assistência, promove cura e 

possibilita crescimento”. 



A poimênica encontra o seu fundamento na atitude 

de doação libertadora de Cristo. Jesus é a expressão 

perfeita do que significa pastorear. Ele, com sua doce e 

fraterna maneira de agir, sua consciência em relação aos 

excluídos e marginalizados e a revolução social que 

causou em sua época, pode ser visto como o idealizador 

do comportamento poimênico. 

Segundo Hoepfner, a poimênica neotestamentária 

encontra no termo grego “paraclein”, “paraclesis”, o seu 

conceito chave que remete à oferta de salvação e de vida 

em abundância oferecida por Cristo em sua vida e cruz. A 

“paraclesis” aponta para o consolo da salvação oferecida 

por Jesus por intermédio da graça (2 Tessalonicenses 

2.16), entretanto, igualmente admoesta as pessoas à 

transformarem as suas vidas, desafiando-as a realizar 

uma identificação com Jesus Cristo também no decurso 

de um sofrimento (2 Co 1.5-7). 

Aconselhamento Pastoral – é um termo muito 

utilizado pelas igrejas evangélicas brasileiras. É a tradução 

de Pastoral Counseling, expressão utilizada nos Estados 

Unidos da América a partir do século XX. 

Schneider-Harpprecht define Aconselhamento 

Pastoral da seguinte maneira: 

Uma dimensão da poimênica que 

procura ajudar através da 

conversação e outras formas de 

comunicação 

metodologicamente refletidas. 



Ambos baseiam-se na fé cristã e 

na tradição simbólica do 

cristianismo. 

Para Clinebell: 

Constitui uma dimensão da 

poimênica, é a utilização de uma 

variedade de métodos 

terapêuticos para ajudar as 

pessoas a lidarem com seus 

problemas e crises de uma forma 

mais conducente ao crescimento 

e, assim, a experimentar a cura 

de seu quebrantamento. Além 

disso, é uma função reparadora, 

necessária quando o crescimento 

das pessoas é seriamente 

comprometido ou bloqueado por 

crises. 

No âmbito social, o Aconselhamento Pastoral lida 

continuamente com pessoas cujas trajetórias de vida são 

marcadas pela experiência rotineira de lutas, esforços e 

fracassos. Numa abordagem narrativa, pode-se entender 

o Aconselhamento Pastoral como o processo em que as 

histórias de vida humana são escutadas e tocadas pela 

“grande história” da caminhada de Deus com a criação e 

com os seres humanos. 

Para Libânio, “a teologia moderna define a pastoral 

como agir da igreja no mundo, na história, na sociedade”. 



Sander entende que: 

A palavra ‘pastoral’ implícita no 

nome ‘Aconselhamento Pastoral’ 

não se refere apenas à pessoa do 

pastor. Tanto a consolação 

quanto a admoestação e o 

questionamento mútuos são 

direito e dever de toda a 

comunidade cristã. 

No mesmo sentido, o autor também afirma: 

Esta concepção se deriva do 

conceito reformatório do 

sacerdócio universal de todos os 

crentes. Ao definir 

aconselhamento pastoral como 

uma função da comunidade, a 

Reforma ancorou-a 

teologicamente na eclesiologia. 

Collins contribui ao afirmar que “a ajuda às pessoas 

não é apresentada na Bíblia como uma opção, mas como 

uma exigência para todo crente, inclusive o líder da igreja”. 

Hoch destaca o seguinte aspecto: 

O aconselhamento pastoral não 

precisa ter receio de se tornar 

herético quando coloca a pessoa 

humana no centro das suas 

preocupações. Também Deus se 



fez homem para resgatar a 

pessoa humana em toda a 

profundeza de sua humanidade. 

Hoch destaca, ainda: 

Ao contrário da psicologia, a 

teologia e o aconselhamento 

pastoral não se limitam à 

dimensão antropológica da 

pessoa. O antropocentrismo é 

apenas provisório e instrumental. 

O objetivo último do 

aconselhamento é a relação da 

pessoa com Deus. 

Sathler-Rosa afirma: 

Aconselhamento Pastoral não é 

resolver ‘problemas dos outros’. 

As diversas situações-problemas 

das pessoas são oportunidades 

de avanços em termos de 

capacidade para enfrentar e 

superar condições adversas... A 

personalidade se desenvolve ao 

lidar com quadros humanos 

difíceis e mesmo dolorosos. 

Ademais, há certos “problemas” 

em que a “solução” é adotar-se 

posição realista e admitir que não 

há resolução pragmática para o 



mesmo. São, às vezes, ‘os 

espinhos na carne’ (cf. 2 Cor 12)”. 

Considerando toda a abordagem sobre o que é o 

Aconselhamento Pastoral e o que envolve esta área, 

torna-se possível afirmar que o foco do aconselhamento 

sempre está na pessoa humana, como um ser integral, e 

visa o seu relacionamento com Deus primeiramente. Não 

se resume em uma ação exclusiva do pastor, padre, ou 

líder de uma comunidade de fé, mas deve ser praticado 

por toda a comunidade de fé, como um gesto de “levar as 

cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo”. 

O intuito é cuidar da pessoa para que ela possa perceber 

a ação de Deus em sua vida e nas pessoas que estão ao 

seu redor, e dessa maneira ajudá-la a enfrentar as suas 

crises e ajudar aqueles que estão ao seu redor.  

O suporte espiritual – uma proposta do 

aconselhamento 

Palavras de Platão: 

Assim como você não deveria 

tentar curar os olhos sem curar a 

cabeça, ou a cabeça sem o 

corpo, da mesma forma você não 

deveria tentar curar o corpo sem 

curar a alma (...) porque uma 

parte nunca pode estar bem a 

menos que o todo esteja bem. 

Por isso, se quiser que a cabeça 



e o corpo estejam bem, você 

deve começar curando a alma. 

Diversas situações apresentadas na Bíblia podem 

nos ajudar a compreender como o aconselhamento pode 

ser útil, e nos mostra dicas sobre o que fazer, e o que não 

fazer diante das mais diversas situações. Porém, por ora 

apresentaremos uma única situação, e a partir dela 

apontaremos possibilidades para o aconselhamento 

pastoral no tocante ao aspecto espiritual. A partir da 

narrativa da história de Jó, tendo-a como referencial, 

faremos aplicações pertinentes ao aconselhamento. 

A história de Jó: 

Um homem que era temente a Deus, vivia em 

retidão e integridade, e se desviava do mal. Sua 

família era grande e abençoada, tinha sete filhos 

e três filhas e um lar harmonioso. Jó tinha, 

também, muitas posses. Era um homem 

respeitado e admirado, porém, de repente foi 

submetido à várias tragédias em sua vida: 

perdeu suas posses; por um desastre, todos os 

seus filhos morreram de uma só vez; teve a sua 

saúde debilitada e todo o seu corpo coberto de 

úlceras. A situação de Jó ficou tão crítica que até 

mesmo a sua esposa sugere que ele amaldiçoe 

a Deus e morra. Entretanto, Jó se manteve firme 

em seu temor a Deus, embora sentindo muito e 

por vezes questionando os motivos pelos quais 

tudo aquilo acontecia com ele. Neste momento 

de sua vida, Jó recebeu a “visita” de três de seus 



amigos. Eles vieram de longe para estarem com 

ele, consolá-lo e aconselhá-lo.  

A partir da narrativa bíblica contida no livro de Jó, 

podemos observar as atitudes que seus amigos tomaram 

para ajudá-lo. Por intermédio destas atitudes podemos 

constatar que as ações deles foram positivas e 

proveitosas, ao passo que iremos também observar seus 

erros, comparando com o que diversos autores falam 

sobre aconselhamento em situações tão críticas como a 

de Jó. Contudo, não queremos perder de foco da nossa 

ênfase de apontar algumas contribuições para apoio em 

aconselhar famílias com um filho com autismo, ou alguma 

outra deficiência. 

A vida de Jó estava um caos. Sua vida familiar foi 

totalmente alterada, o seu prestígio em meio a sociedade 

já não existia mais e a sua casa estava completamente 

vazia. Não tinha mais filhos, nem bens, e a sua saúde 

estava completamente debilitada. Jó parecia uma “úlcera 

ambulante”. A enfermidade afeta de maneira muito intensa 

a vida pessoal e social de qualquer pessoa, e sabe-se que 

enfermidades que afetam a aparência da pessoa 

provocam um impacto muito forte sobre a autoestima. 

Diante do cenário caótico, inexplicável e injusto aos olhos 

humanos, Jó fez muitos questionamentos que, de certa 

forma, poderíamos dizer que tinha razão em fazê-los! É 

possível que em seus pensamentos, ele questionasse 

sobre qual seria o sentido da vida, quando ela não fazia 

mais nenhum sentido? 



A vida parece ser mesmo assim... Passamos por 

muitas situações as quais nos fazem sofrer e para as quais 

não se tem explicação. Aliás, existem situações em que é 

inviável tentar explicar, pois fazendo isso, corre-se o risco 

de se emitir pareceres com explicações rasas, superficiais 

e até mesmo equivocadas. 

A vida de Jó é um desses casos, e lembra até outros 

tantos casos que conhecemos no dia a dia. A família de 

uma pessoa diagnosticada com autismo não é diferente 

das demais famílias; eles passam por diversos problemas 

no cotidiano e vivenciam diversos tipos de sofrimento. 

Muitos de seus sonhos ruíram, foram adiados ou 

anulados; tiveram de “sepultar um filho vivo” (o filho 

planejado, idealizado – viver o luto pela perda das 

expectativas em relação ao filho); seus recursos 

financeiros e posses estão ou serão investidos na tentativa 

de oferecer um suporte terapêutico adequado e uma 

qualidade de vida melhor; muitos questionamentos fazem 

parte do cotidiano e muitas angústias e ansiedades estão 

em seus corações, ainda que a sua boca não diga sequer 

uma palavra. A realidade é, muitas vezes, desalentadora. 

É num momento de profunda angústia que chegam 

os amigos de Jó, que a partir daquele momento seriam os 

seus conselheiros. Eles deixaram para trás seus afazeres, 

suas famílias, seus negócios, suas vidas, e se revelam 

como uma sinal de esperança para Jó. Naqueles homens 

encontramos um elemento essencial para o conselheiro: 

altruísmo. Eram pessoas solidárias que valorizavam a vida 

e a amizade, que tinham a intenção de ser úteis, confortar 

e ajudar. 



Ao chegarem, viram o quão crítica era a situação 

pela qual Jó estava passando e choraram, rasgaram o 

manto e lançaram pó sobre a cabeça. Ao se aproximarem 

de Jó, sentiram o quão difícil era aquela situação, 

mostraram compaixão e se colocaram ao lado dele. 

Aqueles homens não possuíam nenhum tipo de formação 

na área do aconselhamento, mas souberam agir com 

empatia, altruísmo e de maneira confortadora. A narrativa 

bíblica diz que eles permaneceram sentados ao lado de Jó 

por sete dias e sete noites, sem proferir uma única palavra. 

Este pequeno detalhe demonstrado no texto bíblico 

demonstra o primeiro elemento indispensável na prática 

do aconselhamento: o silêncio. 

O exercício da compaixão – silenciar 

“E ficaram sentados com ele na terra sete dias e sete 

noites; e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam 

que a dor era muito grande”. A primeira atitude dos amigos 

de Jó foi ficar em silêncio. Neste primeiro momento, o que 

eles fazem é, de fato, impressionante:  eles se envolveram 

tanto com Jó e toda a sua dor que foram capazes de 

permanecerem calados, sete dias e sete noites sem 

proferir uma palavra sequer. 

Oliveira afirma: 

É preciso aprender a sentar, 

silenciar perante a dor, seja 

nossa, seja do outro, assim como 

fez Ezequiel, assentado, atônito, 

com o povo cativo, ou como os 



amigos de Jó, que no primeiro 

momento sentiram o impacto da 

dor em Jó e neles mesmo. 

Para um conselheiro, tal atitude se revela como um 

enorme desafio! Numa época em que as pessoas estão 

cada vez mais atarefadas e o tempo se mostra cada vez 

mais escasso, torna-se difícil encontrar tempo para ouvir – 

e por isso, torna-se necessário ser contra cultural neste 

aspecto. Situações como estas fazem o ser humano 

desacelerar, parar, refletir, silenciar. São nos momentos de 

introspecção que muitas vezes se encontram forças, 

coragem para prosseguir. Em muitas situações, em meio 

ao silêncio é que se encontra Deus. 

No caso do conselheiro, diante de situações nas 

quais ele não pode, e em muitos casos nem tem como 

responder, o melhor a ser feito é silenciar. 

Para Maldonado: 

Já que a relação entre o 

facilitador e a pessoa ou família 

em crise é crucial no processo de 

ajuda, o conselheiro ou facilitador 

deve conhecer a sua capacidade 

de lidar com o estresse, de 

estabelecer limites e de 

acompanhar as pessoas 

envolvidas sem dar sermões, 

moralizar, julgar ou pressionar. 



No geral, as pessoas têm pouca predisposição para 

ouvir, mas são rápidas demais no desejo de emitir suas 

opiniões – e isto é muito perigoso! 

 Nesse sentido, Jesus nos dá uma preciosa lição: 

Lázaro, seu amigo, havia adoecido. Jesus foi informado 

sobre sua enfermidade, mas demorou quatro dias para 

chegar onde Lázaro estava. Quando chegou, Lázaro havia 

morrido e já estava sepultado. As irmãs de Lázaro, Marta 

e Maria, e outras pessoas que lá estavam se encontravam 

tristes com o ocorrido. Diante da situação, o que poderia 

se esperar de Jesus? Certamente, a maioria de nós 

responderia essa pergunta de maneira equivocada – é 

possível que esperássemos que Jesus operasse o milagre 

da ressurreição tão logo chegasse ao local, mas isso não 

aconteceu. A Bíblia diz que Ele se comoveu e chorou. 

Depois disso, operou o milagre – a ressurreição de Lázaro. 

A primeira atitude de Jesus foi de total envolvimento e 

identificação com a família e amigos de Lázaro, 

silenciando-se e chorando. 

O exercício da paciência – ouvir 

Emitir opiniões sobre tudo e todos sem, ao menos, 

exercitar a escuta é uma prática relativamente comum e 

muito perigosa. Quanto mais crítica for a situação, maior a 

necessidade de se ter paciência e mais acentuada deve 

ser a disposição e prontidão para ouvir. Tiago, em sua 

epístola, diz: “sabei isto, meus amados irmãos: todo 

homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para 

se irar”. 



Os amigos de Jó foram bem sucedidos e tiveram 

uma postura virtuosa quando o encontraram em meio a 

todo aquele sofrimento. Silenciaram-se! E após isso 

ouviram o lamento de Jó, e escutaram-no com bastante 

atenção. Eles revelaram-se prontos a renunciar suas 

próprias vidas, famílias, tempo, e estavam prontos a 

consolar e aptos para ouvir o que Jó tinha a dizer. 

Bonhoeffer aponta para a enorme necessidade que 

as pessoas têm de alguém que as ouça, mas que, 

infelizmente, muitas vezes não as encontra em meio aos 

cristãos: 

São muitas as pessoas à procura 

de um ouvido que os ouça. Elas 

não o encontram entre os 

cristãos, porque eles falam 

quando deveriam ouvir. Quem 

não mais ouve a seu irmão, em 

breve também não mais ouvirá a 

Deus. Quem não consegue ouvir 

demorada e pacientemente, 

estará apenas conversando à toa 

e nunca estará realmente falando 

com os outros, embora não esteja 

consciente disso. 

Acerca da capacidade de ouvir no Aconselhamento 

Pastoral, Clinebell afirma que “a arte de ouvir empático e 

reflexivo é essencial em toda poimênica e 

aconselhamento”. Para o mesmo autor, o aconselhamento 

pode se mostrar como um instrumento eficiente para 



produzir relacionamentos profundos na sociedade, 

capazes de reparar e restaurar a capacidade humana de 

dar e receber amor e afeto. O processo de escuta é 

fundamental para que as pessoas compartilhem as dores 

e angústias mais profundas de seus corações. Enquanto 

se ouve, faz-se necessário tomar cuidado para não 

intentar emitir conclusões precipitadas e sem reflexão. 

Maske reforça essa necessidade: 

Não projetar a nossa maneira de 

ser, porém, permitir que cada 

outro seja um ser capaz e 

independente das nossas 

vontades e decisões. Portanto, 

postulamos que o respeito mútuo 

é uma condição para o saber 

ouvir no aconselhamento 

pastoral. 

Segundo Müller: 

Ouvir não é somente ouvir 

palavras, mas é ler os gestos, 

ouvir as entrelinhas, escutar o 

que a pessoa deixa de dizer. 

Sentir a entonação da voz, a 

melodia, os acentos da fala. Ouvir 

sentimentos envolvidos em 

palavras. Manter um contato 

visual agradável com a pessoa, 

com uma expressão receptiva, e 



tentar perceber todas as 

mensagens que o rosto e o corpo 

dela nos querem transmitir. 

Para Oliveira: 

A escuta empática tem função 

terapêutica, catártica e ajuda a 

libertar as emoções represadas. 

Quando ela se dá sem restrições, 

ajuda a pessoa a reorganizar 

seus sentimentos e cognições, 

pois, enquanto fala, a pessoa vai 

se reorganizando internamente. 

Ora, o objetivo do aconselhamento pastoral é 

exatamente esse: fazer a mediação entre algo do amor 

divino não apenas por intermédio da linguagem falada, 

mas se utilizando também de gestos e postura pessoal do 

conselheiro e da conselheira. A revelação da Palavra de 

Deus precisa se tornar palpável, encorpar na maneira 

como o conselheiro se relaciona com o seu interlocutor 

tanto no aspecto cognitivo como no aspecto afetivo. Para 

Sander, o aconselhado “sentindo a atenção e o carinho do 

conselheiro pastoral, chegará a experimentar algo do amor 

de Deus”. 

Clinebell destaca, ainda, que no processo de 

aconselhamento pastoral em situações de crises, alguns 

elementos devem se fazer presentes: 



1) Escute ativamente e reflita sentimentos com 

solicitude; 

2) Use perguntas com muito cuidado, no intuito 

de se concentrar rapidamente em áreas de 

conflito; 

3) Auxilie as pessoas a examinarem o problema 

em sua totalidade; 

4) Subsidie informações úteis; 

5) Concentre-se nos principais conflitos, 

problemas e decisões da pessoa, a fim de 

elucidar alternativas viáveis; 

6) Ajude a pessoa a decidir quanto ao próximo 

passo a ser dado; 

7) Se houver necessidade, dê orientação 

prática; 

8) Apoie emocionalmente e inspire a pessoa; 

9) Se a situação for grave e demandar mais 

tempo, ofereça um aconselhamento de longo 

prazo, caso o de curto prazo se revele 

insuficiente. 

Citando o psiquiatra Armand Nicholi, Collins afirma 

que o ouvir envolve: 

1) Percepção suficiente e solução dos próprios 

conflitos a fim de evitar reagir de modo a 



interferir com a livre expressão dos 

pensamentos e sentimentos do aconselhado; 

2) Evitar expressões verbais ou não-verbais 

dissimuladas de desprezo ou juízo de valor em 

relação ao conteúdo da história do aconselhado, 

mesmo quando esse conteúdo ofenda a 

sensibilidade do conselheiro; 

3) Aguardar pacientemente durante períodos de 

silêncio ou lágrimas, enquanto o aconselhado 

encontra coragem para se aprofundar em 

assuntos penosos ou faz pausas para reunir 

seus pensamentos ou recuperar a compostura; 

4) Ouvir não apenas o que o aconselhado diz, 

mas aquilo que ele ou ela está tentando dizer ou 

deixou de dizer; 

5) Usar os dois olhos e ouvidos para captar as 

mensagens transmitidas pelo tom de voz, 

postura ou pistas não-verbais; 

6) Analisar as próprias reações quanto ao 

aconselhado; 

7) Evitar desviar os olhos do aconselhado 

enquanto este fala; 

8) Sentar-se imóvel; 

9) Limitar o número de excursões mentais às 

próprias fantasias; 



10) Controlar os sentimentos em relação ao 

aconselhado que possam interferir com uma 

atitude de aceitação, simpatia, que não faz 

juízos antecipados; e 

11) Compreender que é possível aceitar o 

aconselhado sem aprovar ou sancionar atitudes 

e comportamento destrutivos para o 

aconselhado ou para outros. 

Ao conselheiro, é essencial ter paciência para ouvir 

as famílias que muitas vezes se encontram sofrendo ou 

passando por crises profundas diante da informação de 

que seu filho tem alguma deficiência. Esta é uma forma 

honesta de solidarizar com a situação. 

O exercício da sabedoria – falar 

Após silenciar e ouvir, os amigos de Jó começaram 

a falar. No aconselhamento pastoral, no tempo certo 

chegará o momento de falar. 

Collins diz: 

Não se deve supor, porém, que o 

conselheiro nada faz além de 

ouvir... Jesus era um bom ouvinte 

(lembre-se do seu encontro com 

os dois discípulos confusos na 

estrada de Emaús, por exemplo), 

mas a sua ajuda também se 

caracterizava pela ação e 

respostas verbais específicas. 



Falar exige de nós senso de responsabilidade! Tudo 

o que falamos pode servir de conforto, alento, ânimo e 

orientação, todavia, se nos faltar cuidado, nossas palavras 

podem ser desastrosas, cruéis e arrasadoras. É neste 

ponto que muitos erros e deslizes acontecem e acabam 

por prejudicar, ao invés de ajudar. Salomão, rei de Israel 

considerado pela tradição judaico-cristã como o homem 

mais sábio que já existiu, disse que “a morte e a vida estão 

no poder da língua”, e acrescenta, ainda, em outro texto 

que “as palavras suaves são como favo de mel, doces para 

a alma e saúde para os ossos”. Sendo assim, podemos 

concluir que palavras são tão importantes que podem 

ajudar a vida, a alma e o corpo de uma pessoa, contudo, 

não podemos perder de vista que palavras ditas sem 

responsabilidade podem provocar também a “morte” – da 

esperança, das expectativas e da fé. Collins apresenta de 

maneira sistemática a questão do falar – a qual ele chama 

de responder – dizendo que no processo de fala o 

conselheiro deve perguntar, informar, orientar, refletir, 

confrontar, interpretar, apoiar e encorajar. 

Os amigos de Jó estavam agindo muito bem em sua 

prática de aconselhamento, até que resolveram começar 

a falar. Eles cometeram muitos erros a partir deste 

momento: possuíam uma compreensão errada a respeito 

da situação; estavam convencidos por uma “teologia do 

sofrimento” equivocada; tinham uma visão simples e 

limitada acerca da vida e das coisas relacionadas aos 

propósitos de Deus. Além disso, faltou-lhes sensibilidade, 

tato e cuidado. A teologia dos amigos de Jó estava 

baseada na ideia de retribuição, proveniente da sabedoria 



tradicional do povo de Israel, a qual foi concebida 

inicialmente em termos coletivos e posteriormente 

progrediu para o aspecto individual. Os principais 

pensamentos dessa perspectiva teológica eram que, 

diante do sofrimento o bem é recompensado enquanto o 

mal é punido; quem é inocente nunca sofre; o castigo é 

sempre em decorrência do pecado; Deus encontra falhas 

em todos os homens; o castigo existe para corrigir o ser 

humano. Tendo todas essas informações e afirmações em 

sua bagagem, os amigos de Jó resolveram lhe dar 

conselhos. Daquela teologia equivocada que surgiram os 

erros e equívocos na sequência da história. 

Para apoiar pessoas que vivenciam momentos 

críticos como Jó estava vivendo, três coisas são 

essenciais: Presença, Prudência e Palavra. Os amigos de 

Jó começaram muito bem! Em meio à crise que Jó estava 

passando, eles se fizeram presentes. Demonstraram 

compaixão e paciência, mas foram imprudentes ao falar. A 

fim de evitar os mesmos erros dos amigos de Jó, alguns 

cuidados são necessários: 

Primeiramente, não diga as coisas certas na hora 

errada! Eles disseram: “Pode o homem mortal ser justo 

diante de Deus?” A intenção deles era falar com Jó acerca 

da justiça de Deus, mas aquele não era o momento 

propício para discutirem a respeito da mesma. O tema 

poderia até ser muito rico mas o momento era 

completamente impróprio pelo estado em que Jó se 

encontrava. Ao conselheiro, é necessário ponderar muito 

bem sobre quais assuntos abordar em momentos de 



crises profundas, e quando abordá-los, fazê-lo com 

cautela. 

Em segundo lugar, não diga as coisas certas com a 

atitude errada. Os amigos de Jó lhe disseram: “porventura 

não se dará resposta a todo este palavrório?” Para eles, 

Jó estava exagerando em sua fala. Certamente, o que eles 

falaram em seguida feriu tanto a Jó quanto as úlceras que 

já tomavam conta do seu corpo. Na sequência da 

conversa entre Jó e seus amigos, por incrível que pareça, 

Jó foi chamado de tagarela, zombador, louco, enganador, 

mal exemplo, opressor, arrogante e pai de filhos ímpios. 

Imagine! Não bastasse todo o sofrimento diante das 

perdas as quais foi submetido, ainda ter que ouvir todas 

essas coisas! Como se já não fosse suficiente o sofrimento 

que o afligia até os ossos, teve que suportar palavras tão 

duras e cruéis que, certamente, lhe transpassaram até a 

alma. 

Terceiro ponto, evite prescrições. Há quem acredite 

ter fórmulas mágicas e soluções instantâneas, como se 

tudo pudesse ser resolvido com uma única palavra. Na 

história de Jó algumas prescrições são apresentadas, 

como por exemplo: “se te converteres ao Todo Poderoso, 

serás restabelecido”; “se ouvirem a Deus e o servirem 

acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em 

delícia”. 

Como os amigos de Jó, há quem pense que a 

relação com Deus seja baseada no princípio da troca, da 

barganha, como se Deus respondesse a estímulos 

humanos para nos abençoar ou amaldiçoar. Agem como 



se Deus fosse uma máquina de doces – que ao depositar 

uma moeda você recebe algo em troca. Isso representa 

uma visão incorreta e estreita a respeito de Deus! 

Por fim, se não souber o que precisa ser dito, ore; 

se souber, ore também. Os amigos de Jó falam de Deus 

para Jó, mas não falam com Deus sobre Jó. Em 

contrapartida, Jó fala com os seus amigos e com Deus. 

Existem situações em que o melhor que pode ser feito é 

orar, e isso certamente trará alívio e conforto a quem está 

passando por situações difíceis. 

Muitas vezes, é melhor dizer uma palavra para Deus 

do que mil outras palavras sobre Deus. A oração tem a 

capacidade de remover a dor e o sofrimento quando essa 

é a vontade de Deus. Além disso, a oração também nos 

dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para 

cumprir os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo orou 

para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus 

lhe deu poder para suportar as circunstâncias (2 Co 12:7-

10). Jesus clamou ao Pai no Getsêmani para passar dele 

o cálice, mas o Pai lhe deu forças para suportar a cruz e 

morrer pelos nossos pecados. 

Famílias com um filho diagnosticado com autismo 

precisam ouvir boas palavras. Palavras pensadas, 

edificantes, confortadoras, proferidas com sabedoria, pois 

podem ser de grande orientação e apoio. 

O exercício da solidariedade – restaurar 



Os principais questionamentos que surgem ao longo 

da vida normalmente têm sua origem na dor, no 

sofrimento, nos males, nas tragédias, dentre outras 

razões, as quais fazem parte da realidade na qual estamos 

inseridos. Em situações de crise, para muitas pessoas se 

torna difícil, ou quase impossível, conciliar a ideia do 

cuidado de Deus e a experiência de vivenciar situações 

desesperadoras. Todavia, quando observamos a realidade 

que nos cerca, a história geral ou até mesmo a nossa 

história de vida, podemos encontrar e perceber a ação de 

Deus nos momentos mais cruciais. Em diversos 

momentos, pensamos assim: “como restaurar vidas, 

declarar que Deus é bom em meio ao sofrimento, ou como 

lidar com o sofrimento e ser restaurado?” 

Collins afirma: 

É provável que nossas mentes 

finitas jamais venham a 

compreender plenamente as 

razões do sofrimento, mas a 

Bíblia ensina que ele nos mantém 

humildes, purifica a nossa fé, 

conforma-nos à imagem de 

Cristo, ensina-nos a respeito de 

Deus e produz paciência, 

maturidade, perseverança e 

caráter. O sofrimento também 

nos ensina a nos tornarmos mais 

compassivos e cheios de 

cuidado. 



Na sequência do livro de Jó encontramos detalhes 

que apontam para a restauração da vida de Jó. Num 

primeiro momento, pode-se destacar como Jó percebeu a 

questão do sofrimento. Ele tinha convicção de que os 

planos de Deus eram maiores do que a sua vida e de que 

tudo aquilo que ele planejou para si mesmo. Jó declarou: 

“bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus 

pensamentos pode ser impedido”. Sendo assim, num 

contexto de sofrimento sem razão aparente, Jó nos ajuda 

a compreender que: 

Primeiramente, em meio ao sofrimento saiba que 

Deus está vivo. “Vive Deus”, é a declaração que sai da 

boca de Jó! Seria mais fácil e confortável dizer: “Deus está 

morto!” Há muitas pessoas que declaram isso por tão 

pouca coisa, todavia, Jó faz o caminho inverso – ele é um 

testemunho persistente da presença de Deus e de sua 

misericórdia. Ter fé é crer que Deus está presente apesar 

da sua aparente ausência. A Bíblia apresenta muitas 

referências que nos mostram que estamos sujeitos às 

intempéries da vida. O próprio Jesus declarou: “no mundo 

tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”. 

O maior exemplo de alguém que teve que lidar com 

tantas aflições e perseguições desde criança é o próprio 

Jesus. Não há dúvidas de que a maior de todas elas foi o 

seu sofrimento e morte na cruz. Naquele momento, ele 

disse: “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” 

Esta interrogação parece tomar conta dos pensamentos 

de muitas pessoas nos momentos em que não se 

consegue explicar a razão para determinados 

acontecimentos, situações e rumos que a vida segue. 



Sentir-se sozinho, fragilizado, impotente, desamparado e 

sem respostas para as perguntas que pairam sobre a 

nossa mente são marcas do coração humano. Entretanto, 

conforme Dobson afirma, “com Deus, mesmo quando 

nada está acontecendo, alguma coisa está acontecendo”. 

Dessa forma também acontece em relação à ajuda de 

Deus: ela permanece invisível, e quando se acredita estar 

mais abandonado por Deus é o momento em que a mesma 

está mais próxima. 

Para Lutero, “não basta que ninguém conheça a 

Deus em glória e majestade, a menos que o conheça na 

baixeza e vergonha da cruz, lugar que Ele mesmo 

escolheu para revelar-se”. Ainda que estejamos cercados 

dos mais dolorosos acontecimentos, de tal maneira que 

aos nossos olhos pareçam “terríveis”, às vezes é ali que 

se conhece mais a graça, a bondade, as misericórdias e a 

ação de Deus. Lewis reforça que “Deus sussurra no nosso 

prazer e fala à nossa consciência, mas grita em nossa dor; 

ela é o seu megafone para acordar um mundo surdo”. 

Altmann afirma: 

O local preferencial de Deus está 

cristologicamente determinado. 

Ele está ao lado dos angustiados, 

dos que dele dependem. Deus é 

o Deus abscôndito que se revela 

na cruz, não no poder, mas na 

fraqueza. Contra a ânsia do 

progresso e ascensão, bem como 

contra os sistemas de dominação 



e privilégios. Lutero localiza Deus 

nos pecadores, nos fracos, 

pobres, necessitados e 

injustiçados. Em Cristo, Deus se 

identificou com eles, 

manifestando a sua solidariedade 

redentora e libertadora. 

A compreensão, percepção e entendimento 

humanos a respeito das coisas são limitados. Diante da 

crucificação, os discípulos de Jesus ficaram tristes e 

perderam o rumo – muitas vezes esta é a atitude e reação 

humana perante o sofrimento. No caso dos discípulos, 

tudo se esclarece com a ressurreição de Jesus – tudo 

ganha uma vida nova. Suas dúvidas fora dissipadas, a 

razão de suas dores se transformou em motivo de alegria, 

e o que parecia morte se tornou vida abundante. Nossos 

problemas, na maioria das vezes, são originados na visão 

equivocada das coisas e na imaturidade espiritual. O 

cristão imaturo vê Deus somente nos momentos bons, de 

paz e calmaria; o cristão maduro é aquele que vê Deus 

nos momentos bons, mas o vê também nos momentos 

ruins. Muitas vezes o que nos falta é resiliência – 

capacidade humana para enfrentar, ser fortalecido e 

transformado e, mais do que isso, vencer em meio às 

experiências de adversidade. 

Contudo, Deus, que é cuidadoso, compreende até 

mesmo estes sentimentos humanos e “equívocos”, e não 

deixa de cuidar e agir em qualquer que seja a situação. 

Jesus deixou uma promessa para os discípulos depois da 

ressurreição. Antes de ascender ao céu, Ele disse: “eis 



que estou convosco todos os dias até a consumação dos 

séculos”. Esta é uma expressão de cuidado: é estar 

presente! É estar vivo! É estar conosco todos os dias! 

Em segundo lugar, Jó nos ajudar a compreender 

que em meio ao sofrimento sem razão aparente é preciso 

caminhar em direção à cruz de Cristo. A cruz é a resposta 

para o sofrimento. Nela, Deus disse: estou contigo! Em 

muitos momentos, as razões de Deus são compreendidas 

por Ele mesmo, nós não a entendemos. Diante do 

sofrimento, o fato de você estar com a razão não significa 

que Deus esteja errado, apenas reforça a realidade de que 

Deus é maior e está acima da nossa razão. Dobson afirma: 

“é uma visão incorreta das Escrituras dizer que nós 

entenderemos sempre o que Deus está fazendo, e como 

se encaixam em seu plano nossos sofrimentos e 

desapontamentos”. 

Ao falar da cruz, Lutero a descreve como consolo, 

tendo em vista que diante dos sofrimentos aos quais Jesus 

Cristo foi submetido e a intensidade de toda a sua dor, os 

nossos sofrimentos se tornam ínfimos. 

Com ênfase na questão da fé, Lutero ressalta: 

Não está na fuga das aflições, 

mas no refúgio nas aflições, não 

na mudança da situação, mas na 

mudança do relacionamento com 

a situação, não no efeito 

salvador, mas na certeza frente a 



um efeito ainda pendente e 

ausente. 

Brakemeier salienta: 

A Bíblia não nega a realidade de 

morte, inferno e sofrimento. Mas 

ela proclama que, em meio a tudo 

isso, é que Deus nos estende a 

sua mão. Portanto, não há o que 

temer, mas deve-se unicamente 

confiar nesse Deus. 

Ernest contribui: 

Eis o eixo central para a 

compreensão da cruz de Cristo 

como boa-nova em meio ao 

sofrimento: crer por meio da fé 

que Deus está comigo me dando 

forças e carregando-me em meu 

sofrimento e dor, animando-me a 

lutar contra esses sentimentos, 

na certeza de que a dor é algo 

passageiro e que quando vier a 

plenitude do Reino já não haverá 

dor, nem sofrimentos, mas 

novidade de vida. 

Ernest afirma, ainda: 

Lutero, em momento algum 

afirma que foi fácil enfrentar todos 



os sofrimentos, mas sempre se 

mostrou consolado por saber da 

presença de Deus ao seu lado, 

‘confiando firmemente no auxílio 

e na vitória de Deus’. 

Como podemos perceber, a maneira de Deus agir 

parece contrária, “escondido no sofrimento”, e a sua ajuda 

permanece invisível de modo que jamais a conheceremos 

de outra forma que não seja pela cruz de Cristo. Jesus não 

veio para aniquilar o sofrimento, mas para sofrer conosco. 

Segundo Gourgues: 

Ele não veio para destruir a cruz, 

mas para sobre ela se deitar. De 

todos os privilégios específicos 

da humanidade, foi este que Ele 

escolheu para si mesmo, é do 

lado da morte que ele nos 

ensinou o caminho da saída e a 

possibilidade da transformação. 

A história de Jó nos ensina a perceber que aprender 

a lidar com o sofrimento pode nos ajudar no processo de 

restauração. Isto fica muito evidente quando ele afirma 

“com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem 

os meus olhos”. E é dessa maneira que Jó trabalha o 

sofrimento em sua vida. 

No capítulo 38 do livro de Jó, o texto bíblico diz que 

Deus fala com ele do meio de um redemoinho. A oração 



de Jó fora atendida. Deus fala, mas nos conceitos de 

Deus, não como Jó imaginava. Deus faz isto dirigindo 

muitas pergunta a Jó. Deus parece indelicado, ao invés de 

consolar Jó, Deus lhe faz questionamentos sobre zoologia, 

meteorologia, cosmologia, e outros assuntos. Jó se sentiu 

embaraçado para responder as muitas questões. Tudo o 

que ele queria era ter a oportunidade de se defender 

diante de Deus, e aquela seria a sua oportunidade. 

Todavia, observe o que ele disse: “uma vez tenho falado, 

e não replicarei; ou ainda duas vezes, porém não 

prosseguirei”. 

Deus não estava reprovando Jó. E nem Jó estava 

assumindo culpa de algo errado. Então, o que é que 

estava acontecendo nos capítulos finais do livro de Jó? 

Deus estava mostrando para Jó a incapacidade de 

compreender as coisas em sua totalidade. É como se Jó 

estivesse diante de um grande “quebra-cabeça”, porém, 

ele podia observar apenas uma única peça – visão limitada 

das coisas. Por outro lado, Deus via (e vê) o “quebra-

cabeça” por completo – visão completa e perfeita a 

respeito de todas as coisas. 

Por fim, torna-se possível destacar a ajuda prática 

que foi dada a Jó, com o objetivo de que ele pudesse se 

reerguer e continuar a sua vida. O próprio Deus foi quem 

começou a ajuda-lo, contudo, isso se materializou em 

pessoas e recursos para ajudar Jó reconstruir sua vida. No 

final do livro de Jó se encontra a benção da restauração. 

Seus irmãos, irmãs e amigos vieram até ele, se 

compadeceram e o consolaram. Então, deram a Jó uma 

ajuda em dinheiro ou um pendente de ouro, num gesto de 



solidariedade eles contribuíram para o recomeço da vida 

de Jó. 

Não há dúvidas de que a benção de Deus e a 

solidariedade dos amigos e irmãos foram essenciais para 

a restauração da vida de Jó. Todavia, faz-se necessário 

lembrar que certamente Jó trabalhou com afinco a fim de 

alcançar tudo o que possuía novamente. Pode-se pensar 

que tudo aconteceu de maneira instantânea e simples no 

processo de reconstrução, mas não é essa a realidade. 

Dos tantos ensinamentos que o livro de Jó nos oferece, 

uma das coisas mais importante é justamente isto: depois 

de grandes tragédias é possível, com a bênção de Deus, 

reconstruir a vida. 

Uma família com um filho diagnosticado com 

autismo pode ser confortada com uma compreensão 

melhor do sofrimento em suas vidas, pois, mesmo em 

meio às dúvidas, incertezas, questionamentos e 

ansiedades, podem estar certas e convictas da presença 

de Deus. Concomitante a isso, a benção de Deus e a 

solidariedade das pessoas podem se revelar como 

instrumentos poderosos para reconstruir a vida e restaurar 

suas emoções e, até mesmo, se colocarem à disposição 

para ajudar outras pessoas em situações parecidas. 

Cuidando da família da pessoa com autismo 

Ao receber o diagnóstico de um filho no espectro 

autista, é recorrente que a família – principalmente os pais 

e os irmãos – se envolvam tanto no cuidado dispensado à 

essa pessoa, que acabe se descuidando de si mesma. O 



desdobramento disso resulta numa série de outros 

problemas. 

É necessário ter sempre em mente que o equilíbrio é 

fundamental: cuidar de si mesmo e cuidar de quem 

necessita. Cuidar de si mesmo é uma orientação bíblica! 

Paulo, ao escrever sua carta à Timóteo, faz a seguinte 

orientação ao jovem: “tem cuidado de ti mesmo e do teu 

ensino”. Se o cuidado da família for deficiente, certamente 

isso refletirá no cuidado dispensado à pessoa com 

autismo. 

Buscaglia alerta: 

Cuidem de seu filho e de suas 

necessidades especiais, 

busquem ajuda e orientação, mas 

cuidem de vocês também. 

Fiquem atentos às necessidades 

de seu marido e de sua mulher e 

dos outros membros da família. 

Mais do que de qualquer coisa, 

seu filho excepcional se 

beneficiará da integridade do 

grupo familiar. Vocês 

perguntaram em que podem 

ajudar. Bem, essa é uma questão 

em que podem contribuir muito. 

Na realidade só vocês podem 

fazê-lo! 



Em viagens de avião, uma das orientações dadas 

minutos antes da decolagem é a seguinte: “em caso de 

uma eventual necessidade, máscaras cairão sobre a sua 

cabeça, coloque a sua primeiro e, depois ajude crianças 

ou pessoas que precisarem”. A ideia é a mesma para a 

vida de uma maneira geral e pode ser aplicada neste caso: 

Não existe a possibilidade de uma família oferecer os 

cuidados necessários para uma pessoa com autismo, sem 

antes cuidar de própria. 

O cuidado da família deve abranger a convivência 

familiar, a socialização, o lazer, o exercício da 

espiritualidade e a cooperação mútua, de modo a não 

sobrecarregar uma única pessoa – normalmente, a mãe 

acaba assumindo a responsabilidade de cuidar sozinha do 

filho autista (salvo raras exceções!), e isto resulta em uma 

sobrecarga massacrante, fazendo com que viva em 

função do filho, anulando-se a si mesma e aos seus 

próprios cuidados, geralmente evoluindo para quadros 

graves de depressão e ansiedade. 

Cuidando da pessoa com autismo 

Da mesma maneira como a família precisa de 

cuidados, a pessoa com autismo inspira cuidados 

específicos. Alguns mais, outros menos, dependendo do 

nível de comprometimentos provocados pelo autismo. Os 

pais e irmãos acabam assumindo a maioria destes 

cuidados em casa, porém, sempre que possível, é 

importante envolver mais pessoas nestes cuidados. 

Entretanto, o objetivo deve ser sempre que a pessoa com 

autismo desenvolva o máximo possível de suas 



habilidades e potencialidades, de modo que consiga 

desenvolver maior nível de independência. Quanto mais 

cedo tiverem início as estimulações, melhores são os 

resultados. É importante considerar o que o indivíduo 

apresenta como potencialidades, e não subestimar suas 

habilidades quando confrontadas com as suas limitações. 

Sobre isso, Coutinho faz a seguinte afirmação: 

A desvalorização pode acarretar 

em subestimação e 

superproteção. Subestimar a 

capacidade de um indivíduo 

portador de deficiência faz com 

que ele se sinta desanimado e 

derrotado e superprotegê-lo faz 

com que ele se torne 

completamente dependente, 

sentindo-se inútil. 

No tocante à realidade das pessoas com deficiência, 

o Aconselhamento Pastoral deverá trabalhar as áreas que 

lhe compete e que, certamente, contribuirão em todas as 

demais áreas da vida da pessoa. Mas, também é 

necessário saber orientar a família a buscar todo o suporte 

que ela precisa junto às outras ciências, a fim de promover 

de maneira mais eficiente o desenvolvimento de seu filho. 

Lamentavelmente, nem sempre as famílias 

encontram disponíveis todos os serviços que precisam, 

pelo contrário, é possível que sintam a frustração de não 

encontrar. 



Müller expõe os problemas nesta área: 

Os pais também se estressam e 

se frustram com os serviços com 

os quais vão tendo contato. 

Notam como não há serviço 

especializado, alguém para 

aconselhá-los, como há falta de 

infraestrutura e, muitas vezes, o 

seu filho parece ser caso único e 

especial. Quanto mais grave a 

deficiência, tanto mais difícil é 

encontrar parâmetros de 

comparação e informações que 

mostrem a direção a seguir. 

No contexto das pessoas com autismo, o tipo de 

tratamento e as abordagens terapêuticas são diversos e 

variados, conforme cada caso. Na maioria dos casos, a 

recomendação médica é que se estabeleça uma 

abordagem multidisciplinar. 

Chadarevian afirma que “cada família deve 

assessorar-se e buscar quais são os tratamentos mais 

adequados para seu filho, dependendo das possibilidades 

econômicas, das ajudas oferecidas pelo Estado (quando 

houver), e do tempo e dos meios que a família disponha 

para deslocamentos”. 

Sempre que possível, deve-se buscar a inclusão 

escolar para a pessoa com autismo. No entanto, é 

necessário ter muito cuidado, pois ao tentar a inclusão de 



autistas sem o acompanhamento de profissionais 

capacitados para tal, muitas vezes, resulta em retrocessos 

no desenvolvimento da pessoa. A inclusão é necessária, 

desde que haja condição tanto em termos de estrutura 

física das instituições, profissionais qualificados, e 

entendimento que, de fato, é o melhor para a pessoa 

naquele momento, considerando e respeitando sempre os 

limites e individualidades da pessoa com autismo. O 

objetivo é torná-los cada vez mais independentes dentro 

de suas condições, e proporcionar à família uma estrutura 

que auxilie na tarefa desafiadora que elas têm. 

Em relação à vida no dia a dia do autista, 

Chadarevian propõe algumas sugestões para fazer a vida 

da família e do autista no cotidiano “mais leve”. Para as 

famílias, ela sugere o seguinte: 

 Em primeiro lugar, reconheça qual a realidade 

que terá que viver. Pense que há crianças em 

outras famílias que têm problemas de saúde 

crônicos, os quais requerem cuidados e 

medicação contínua. No seu caso, tem que 

lidar que lidar com um transtorno do 

desenvolvimento. 

 Busque ajuda profissional para o seu filho. 

 Uma vez que inicie um tratamento para seu 

filho, não o abandones; respeite o tempo do 

seu filho e dos profissionais que cuidam dele. 

Os resultados às vezes demoram, mas a seu 

tempo chegam. 



 Demonstre a seu filho que o ama e dize-lhe isto 

com frequência, como faria com um filho sem 

deficiência. 

 Não tenha vergonha do seu filho, nem o 

esconda das pessoas. De nós, pais de autistas, 

depende também que as pessoas que não 

possuem conhecimento sobre a causa possam 

aceitar e aprender a conviver com ele. 

 Se o seu filho é homem, necessita 

especialmente ter a figura paterna bem 

presente em sua vida. Faça muitas atividades 

em que acompanhe a seu pai, ajudando-o ou 

simplesmente estando presente e observando 

o que ele faz. 

 Busque maneiras de “desconectar-se” em 

algumas ocasiões: quem sabe pode pedir 

ajuda aos familiares para que cuidem por 

algumas horas, enquanto busca um espaço 

agradável para ti, ou realize uma atividade que 

te agrade e te ajude a tirar um pouco tua mente 

da situação. 

Com relação ao trabalho de aconselhamento com a 

pessoa com autismo, Collins destaca: 

O aconselhamento de deficientes 

físicos e mentais envolve mais do 

que a interação tradicional de 

pessoa para pessoa. Ele envolve 



trabalho conjunto com amigos e 

membros da família, abrangendo 

também algumas vezes o 

aconselhamento familiar... O 

aconselhamento aos deficientes 

pode exigir abordagens criativas, 

deixar de lado algumas das 

técnicas favoritas e entrar em 

contato com uma rede de 

auxiliares.  

Então é necessário avaliar caso por caso. Algumas 

pessoas com autismo terão um desenvolvimento cognitivo 

bem melhor que outros, sendo assim, pode-se fazer um 

trabalho de ajuda e acompanhamento, sempre 

respeitando o desenvolvimento que cada um deles 

apresenta. 

Fortalecendo a confiança da família 

Ao escrever sua carta ao Efésios, o apóstolo Paulo 

disse: “finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu 

poder”. Para a família de uma pessoa com autismo, é 

importantíssimo fortalecer a sua fé, confiança e esperança 

no Senhor. E não há outra maneira de ter a fé fortalecida 

que não seja por intermédio de um relacionamento íntimo 

e sincero com Deus, por meio da sua Palavra, da oração 

e da comunhão com os demais membros do Corpo de 

Cristo – a Igreja. 

Quando o homem chega ao limite de seus recursos, 

Deus coloca à sua disposição a supremacia e grandeza do 



seu poder. Deus age dessa maneira a fim de que 

coloquemos Nele toda a nossa confiança, de modo que 

tenhamos Nele toda a nossa alegria e para que 

dediquemos a Ele toda a glória devida ao Seu Nome. 

Paulo nos propõe, ainda, duas reflexões 

fundamentais e necessárias: 

1) Ele afirma que Deus age em todas as coisas 

para o bem daqueles que amam a Deus, dos que 

foram chamados segundo o seu propósito; 

2) Tudo podemos naquele (Deus) que nos 

fortalece. 

Fica evidente que o apóstolo indica justamente o 

fortalecimento que advém de colocar a confiança, a fé e a 

esperança em Deus, pois Ele não está distante e nem 

inerte, mas age soberanamente sobre tudo e sobre todas 

as coisas. O limite do homem não limita o Deus que é 

Eterno! A impossibilidade do homem não ameaça a Deus, 

pois os impossíveis do homem são plenamente possíveis 

para Deus. 

Na fé cristã entendemos que nunca estamos sozinhos! 

Até mesmo quando não percebemos, Deus está olhando 

para nós, ao nosso lado. Quando os problemas vêm e as 

coisas parecem estar fora de controle, cabe a nós 

relembrarmos a promessa de Jesus: “e eis que estou 

convosco todos os dias até a consumação dos séculos”. 

  



Capítulo 4 - INCLUIR 
 
 

O quarto fundamento proposto para edificação de 

uma igreja que ama e acolhe a todas as pessoas, 

independentemente de suas fragilidades e limitações, se 

apóia no verbo INCLUIR. 

Dentre tantos sinônimos que podem ser 

apresentados e adotados para explicar o sentido que este 

fundamento propõe, os mais adequados são: juntar(se) a; 

pôr dentro de; e fazer parte de um certo grupo. 

A maior prova de amor que se pode oferecer à uma 

pessoa com deficiência é dar-lhe oportunidade e 

condições de usufruir de tudo o que sente vontade de 

fazer, e não há outra maneira de se conseguir isso que não 

seja através do exercício da inclusão. 

A inclusão de pessoas autistas na igreja ainda se 

apresenta como um enorme desafio, e para entender os 

motivos que dificultam a adoção de práticas efetivas que 

viabilizem o processo de acolhimento e inclusão algumas 

razões precisam ser consideradas. 

Primeiramente, é preciso destacar que as igrejas em 

geral são ambientes extremamente estimulantes para 

pessoas com autismo. A maioria das pessoas autistas 

apresentam desordens sensoriais, como por exemplo, 

sensibilidade auditiva, sensibilidade tátil, sensibilidade 

visual, questões relacionadas à propriocepção e 

alterações no sistema vestibular, geralmente associadas à 



dificuldade de socialização. Nós costumamos comparar o 

ambiente da igreja com um shopping (que também é 

estimulante demais para os autistas). Barulho, luz e 

pessoas – a maneira como o cérebro do autista recebe e 

processa tantas informações e estímulos elevam o nível 

de estresse, o que pode provocar alguns comportamentos 

estereotipados, agitação, gritos e, em casos mais críticos, 

crises sensoriais. Por esse motivo, é comum que pessoas 

autistas demonstrem a necessidade de andar pela igreja, 

pular, agitar as mãos ou até mesmo emitir sons – é a 

maneira que encontram para se autorregularem e evitar a 

crise. 

Segundo, por não saberem lidar com a agitação da 

pessoa com autismo, ou por vergonha dos julgamentos 

precipitados a respeito do comportamento do mesmo, ou 

simplesmente pelo cansaço de não conseguir vislumbrar 

avanços notáveis no comportamento, muitos pais deixam 

de ir à igreja e, consequentemente, seus filhos não 

aprendem a lidar com a sobrecarga sensorial do ambiente. 

É comum que pais se revezem, enquanto um está na 

igreja, o outro fica responsável por cuidar do filho. No 

nosso caso, percebemos que para o Asafe ir à igreja e 

permanecer bem durante todo o tempo em que nela 

estivesse era necessário que aquilo fizesse algum sentido 

para ele. As pessoas com autismo apresentam um forte 

apego à rotina, e isso pode e deve ser utilizado para ajudar 

no processo de inclusão. É importante antecipar à pessoa 

com autismo tudo o que ela irá fazer ao longo do dia, e 

incluir a ida ao culto ou celebração na agenda é um 

primeiro passo. Depois disso, a partir do interesse 



demonstrado pela pessoa, mostrar que estar ali faz algum 

sentido para ela. Ainda que no início seja difícil para ela 

permanecer ali por muito tempo, é importante persistir e 

aos poucos ampliar o tempo de permanência. É importante 

ressaltar que mesmo que pareça difícil, aos poucos se 

obtém êxito e avanços são percebidos – o segredo é não 

desistir! 

Apesar das dificuldades de socialização, em algum 

momento a pessoa com autismo estabelecerá vínculos de 

afetividade com as pessoas com quem tenha contato, e 

isso é um avanço considerável – no caso do Asafe, saber 

que encontrará pessoas que ele gosta de estar junto na 

igreja faz com que ele goste de estar lá. Porém, o fato de 

estar presente na igreja não é garantia de que ele esteja 

sendo incluído. 

Há muitos equívocos acerca do que é a inclusão, e 

em muitos momentos o que se faz pensando se tratar de 

práticas inclusivas, ainda que com a melhor das intenções, 

não responde à demanda e às expectativas propostas pela 

mesma. 

Diante disso, faz-se necessário explicar alguns 

conceitos e práticas usuais, sobretudo no que tange aos 

paradigmas da integração e da inclusão, a fim de garantir 

o pleno entendimento e a adoção de práticas efetivamente 

inclusivas. 

 Paradigma da Integração – também conhecido 
como “modelo médico da deficiência”, foram práticas 
adotadas no período entre as décadas de 1950 e 1980. A 
ideia central apresentada por esse modelo é que o 



indivíduo é acometido por uma deficiência, que é algo que 
precisa ser tratado, curado e resolvido. Ele deve passar por 
tratamento para reduzir os efeitos da deficiência, para que 
ele seja reabilitado e se torne mais adequado para a vida 
em sociedade. Ou seja, o problema é exclusivamente da 
pessoa com deficiência, a qual precisa ser “consertada”, 
adquirir e treinar habilidades a fim de que possa se 
adequar à sociedade. Garantir o acesso de pessoas com 
deficiência ao espaço físico sem oferecer recursos que 
viabilizem a sua plena participação nas atividades que ali 
acontecem é um exemplo de integração. 

 Paradigma da Inclusão – também conhecido como 
“modelo social da deficiência”, a ideia de inclusão surge 
quando o modelo médico não consegue avançar no 
tratamento das pessoas com deficiência, e avança para a 
compreensão de que o problema não está na pessoa com 
deficiência, mas sim no ambiente que apresenta barreiras 
de acesso – física, de oportunidades e de atitudes. 

 

Modelo médico da 
deficiência 
(Integração) 

Modelo Social da deficiência 
(Inclusão) 

Consertar a pessoa com 
deficiência 

Consertar a sociedade 

Foco na deficiência e limitações Foco nas habilidades e 
capacidades 

Ajustar a pessoa ao padrão de 
normalidade 

Aceitação das diferenças 
individuais 

A pessoa deve supercar a sua 
deficiência para ser aceita 

O ambiente precise ser modificado 
para acolher a pessoa 

Incentive à dependência Incentive à independência e à 
autonomia 

Desvalorização dos saberes 
prévios das pessoas com 
deficiência e seus familiars 

Valorização dos sabers prévios 
das pessoas com deficiência e 
seus familiars 

Decisões sem consulta a pessoa 
com deficiência 

Decisões com consulta a pessoa 
com deficiência 

Práticas dos paradigmas da 
exclusão, segregação e 
integração 

Esforço para implantar práticas 
inclusivas 



 

Cuidando do cuidador 

De um modo geral, as pessoas procuram a Igreja 

em busca de apoio. É certo que este apoio vem do alto – 

de Deus – mas se materializa, na maioria das vezes, 

através da comunidade de fé, a Igreja. Para Maldonado, 

“isso significa que uma pessoa de fé, flexível, que sabe 

quem é e que conta com uma rede de apoio de sua igreja 

e sua comunidade, estará melhor equipada para enfrentar 

as crises”. 

Todavia, não se pode perder de vista que o apoio 

subsidiado é uma consequência da convivência e da 

celebração, e estes não são meros atributos para cumprir 

necessidades e carências sociais. A finalidade da 

comunhão das pessoas é o testemunho do amor de Cristo 

Jesus. O efeito que isso gera é a oportunidade de 

estabelecer relações amistosas e o estreitamento de laços 

de afeto entre pessoas iguais e responsáveis. Se por um 

lado as pessoas procuram um ambiente de amor, 

aceitação e cura para suas dores, por outro lado, 

encontram muitas comunidades legalistas, rigorosas e de 

relacionamentos superficiais; o que não contribui em nada 

para o estabelecimento de um ambiente propício para a 

manifestação da cura proposta por Deus. 

Hoch afirma: 

Há sinais evidentes de que as 

Igrejas históricas estão perdendo 



parte dos seus fiéis por não 

conseguirem oferecer o cuidado 

e a atenção de que eles precisam 

justamente nas horas de crise, 

seja familiar, de doença ou de 

morte. 

A pergunta é: como a Igreja pode ser relevante na 

vida das famílias que lidam diariamente com o autismo? 

Alguns apontamentos podem contribuir para isto. 

Entender as necessidades da família 

Uma primeira ação que viabiliza a assistência à 

família de uma pessoa com autismo é conhecer as suas 

necessidades. Para isso, é necessário ouvi-las e, 

posteriormente, mobilizar a igreja. É preciso ter em mente 

que as necessidades são diferentes conforme o tipo de 

situação que as famílias enfrentam. Isto não quer dizer que 

a Igreja assumirá a responsabilidade da família, ou mesmo 

dos órgãos governamentais nas responsabilidades que 

lhes cabem. Trata-se de um apoio que, em muitas 

situações, poderá ser o único percebido pela família. A 

Igreja descrita no livro de Atos foi um exemplo disto. O livro 

de Atos dos Apóstolos apresenta de maneira detalhada a 

assistência oferecida pela igreja para as viúvas, que 

naquela época eram marginalizadas, desprezadas e 

esquecidas pela Igreja. Então, uma necessidade foi 

percebida, constatada, e a igreja se mobilizou para 

atender àquela demanda, surgindo assim o ministério do 

diaconato na Bíblia. Perceber a necessidade, conhecer o 

que é fundamental para as famílias que vivem a realidade 



de ter um filho com autismo e, mobilizar a igreja em prol 

da causa autista são desafios propostos para a igreja do 

século XXI. 

Acompanhamento e visitação 

Talvez esta seja a forma mais simples e prática da 

Igreja ajudar. Não são necessários recursos financeiros e 

nem demanda a disponibilidade de espaços físicos. 

Segundo Jandrey: 

A visitação é a disponibilidade de 

ir ao encontro da pessoa 

necessitada ou excluída. Ela 

expressa solidariedade e 

disponibilidade de ouvir o outro, e 

todos podem participar da prática 

da visitação, ou seja, não é tarefa 

só do obreiro, ou da obreira. 

Todavia, é uma prática que não se realiza 

automaticamente, sendo necessário que alguém idealize, 

planeje, mobilize e oriente. 

A Igreja pode fomentar grupos de visitação, tomando 

como base a experiência do próprio Jesus ao enviar seus 

discípulos, enviando pelo menos duas pessoas juntas para 

fazer a visita, tomando o devido cuidado com aquilo que 

há de ser dito. A simples presença de pessoas da 

comunidade de fé ali é capaz de trazer conforto para a 

família. 



Não se faz necessário saber as palavras adequadas 

para se utilizar na situação. Em muitos momentos, as 

palavras só atrapalham. Tentar entender, saber ouvir e 

colocar-se na situação do outro é um gesto de 

solidariedade que pode apontar algo maior: Deus não se 

esqueceu e não está distante daqueles que sofrem. 

Redes de Apoio 

No livro de Eclesiastes esta escrito: “é melhor serem 

dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho”, 

e também, “se alguém quiser prevalecer contra um os dois 

lhe resistirão; o cordão de três dobras não se arrebenta 

com facilidade”. A imagem de uma rede sempre passa por 

essa ideia – a união de “fios”, de “forças”, com o propósito 

de sustentar, segurar, proteger e fortalecer – alguém ou 

alguma coisa. 

Esta é uma forma antiga e bíblica de estabelecer 

suporte para as pessoas. Streck destaca: “é fundamental 

que a comunidade cristã olhe para sua tradição e relembre 

sua história, em que as comunidades funcionavam como 

rede de apoio”. Tais redes de apoio são maneiras de 

promover a aproximação daqueles que passam por 

situações semelhantes. 

Para Clinebell, “uma igreja de quaisquer dimensões, 

poderá suprir as necessidades poimênicas de muitos de 

seus membros através de diversos pequenos grupos de 

compartilhamento”. Streck afirma: “uma rede de apoio 

deve funcionar como um sistema ecológico em que várias 

partes se juntam para resolver um assunto”. 



Clinebell afirma, ainda, que “toda igreja deveria ter 

grupos de apoio para pessoas que estão passando por 

algum tipo de crise, sejam elas pertencentes ou não à 

igreja”. Para o mesmo autor, “a vitalidade do convívio 

grupal depende da liberdade, honestidade e profundidade 

com que os membros vêm compartilhar suas dúvidas, 

seus problemas, intuições e fé um do outro”. 

A rede de apoio deve trabalhar a partir de duas 

perspectivas: 

1. Promover a aproximação de pessoas que 

vivenciam experiências parecidas. Para isto, podem ser 

promovidas reuniões informais para as famílias trocarem 

ideias, sugestões e se motivarem mutuamente. A igreja 

pode fomentar este tipo de encontro, cedendo o espaço e 

aproximando tais famílias. Um líder da Igreja pode ser o 

responsável por esta tarefa, não necessariamente o 

pastor/padre. Pode-se pensar em outra pessoa 

capacitada, que tenha interesse neste tipo de ministério e 

se sinta vocacionada para atuar como facilitadora das 

reuniões, de modo que estas sejam produtivas e 

edificantes. Streck afirma que “a comunidade eclesial pode 

funcionar como tal rede de apoio que ajuda as famílias 

onde os serviços públicos são ineficientes”. A interação 

das famílias pode promover a solidariedade, o amor, a fé 

e a esperança. As pessoas podem se auxiliarem 

mutuamente e crescerem tanto em relação a Deus, como 

em relação ao próximo. 

2. Auxiliar de maneira prática as famílias por 

intermédio de pessoas voluntárias. Sabe-se pessoas 



com filhos autistas normalmente encontram dificuldades 

de participar das atividades da igreja, tendo em vista a 

enorme quantidade de estímulos sensoriais que são 

percebidos pelo autista nas instalações do templo. Pode-

se pensar numa equipe de voluntários para realizar 

atividades específicas para este público em um ambiente 

que proporcione maior conforto sensorial, respeitando 

suas dificuldades e limitações, enquanto seus 

responsáveis participam da celebração e são ministradas 

pela Palavra de Deus. Cabe ressaltar que não se trata de 

um ato de segregação, e sim de respeito com a pessoa 

autista, tendo sempre viva a expectativa de progressos e 

avanços em seu desenvolvimento, de modo que no tempo 

oportuno essas pessoas também consigam participar da 

celebração com toda a igreja, num “culto racional” que 

também faça sentido para elas. 

Informação para a comunidade de fé 

Promover atividades a fim de informar toda a 

comunidade sobre o Transtorno do Espectro Autista e 

outros assuntos relacionados que normalmente não são 

abordadas no contexto eclesiástico. Pode-se aproveitar o 

espaço físico da igreja para promover palestras, cursos, 

seminários, estudos, etc. Em nossa prática pastoral 

idealizamos o que chamamos de “Culto Azul”, que será 

detalhado adiante. Pessoas da própria comunidade que 

tenham mais informação sobre o tema ou pessoas 

convidadas e preparadas podem ser muito úteis para 

ajudar no esclarecimento e ampliação da visão e 

percepção da Igreja a respeito dessa demanda 

missionária. 



A questão da acessibilidade 

Um dos maiores e mais sérios problemas que ainda 

são encontrados no Brasil pelas pessoas com deficiência 

é a questão da acessibilidade. O problema é muito antigo 

e se arrasta ao longo do tempo, apesar das boas iniciativas 

que já foram tomadas e que tem melhorado muito as 

cidades e os acessos aos mais variados espaços da 

sociedade de maneira geral. Todavia, muita coisa ainda 

precisa ser feita! As Igrejas podem trabalhar para facilitar 

o máximo possível o acesso destas pessoas aos templos 

e as programações. O acesso não se limita apenas as 

questões estruturais e arquitetônicas, mas também diz 

respeito a recepção e aceitação das pessoas da 

comunidade. Percebe-se, de certa forma, falhas nestes 

aspectos na maioria das igrejas, ou melhor, em quase 

todas elas. Para se constatar isto é só verificar 

semanalmente a pouca assistência de pessoas com 

deficiência nas celebrações. Onde essas pessoas estão 

aos domingos? Quais são as motivações que as levam a 

não vir à igreja? Certamente existem muitos motivos, mas 

sem sombra de dúvidas, alguns estão relacionados a 

questão da acessibilidade (física e de aceitação), e outro 

tão danoso (ou pior), que são as igrejas que os rejeitam. 

Cabe ressaltar que se uma igreja apresenta 

obstáculos ao acesso – independentes de quais sejam – 

barreiras físicas ou de atitudes que as impeçam de receber 

e incluir todas as pessoas que a procuram, elas se tornam 

lugares de exclusão, ainda que de forma involuntária.  



Quando a comunidade se propõe a responder a esta 

demanda missionária e promove iniciativas de trabalhos 

com pessoas com deficiência, eles “aparecem”. Isto pode 

ser constatado em comunidades que fazem trabalhos com 

surdos, por exemplo. Quando uma igreja inicia um trabalho 

com eles, logo, muitos outros se achegam. Eles mesmos 

se comunicam e divulgam a informação. 

De uma maneira geral, nossas celebrações não são 

pensadas e focadas em pessoas diferentes. Logo, 

considerando isso, pode-se afirmar que de uma maneira 

geral as celebrações acabam sendo “excludentes”. Duas 

iniciativas podem amenizar esse efeito (indesejável e 

involuntário), que são: 

1) preparar e capacitar pessoas para receberem 

e trabalharem com pessoas com autistas na 

Igreja, dando-lhes toda orientação, suporte e 

atenção que necessitam; 

2) pensar em atividades específicas e 

direcionadas para esse público, realizando as 

adaptações necessárias para que eles 

consigam, de maneira efetiva, ter as condições 

de assimilarem o conteúdo apresentado, 

respeitando sempre a sua capacidade de 

aprender. 

O Culto Azul 

No final do ano 2007, a Organização das Nações 

Unidas definiu o dia 02 de abril como o Dia Mundial de 



Conscientização sobre o Autismo, e a partir de então todos 

os anos são promovidos eventos ao redor de todo o mundo 

a fim de conscientizar a população sobre o autismo. Para 

isso, nas principais cidades ao redor do mundo, 

monumentos e cartões-postais são iluminados na cor azul, 

que é a cor escolhida para representar o autismo pelo fato 

do transtorno estar presente majoritariamente em meninos 

– em cada 5 pessoas com autismo, 4 são meninos. 

A fim de oferecer informação para a nossa igreja 

local, e como ferramenta para auxiliar no cumprimento do 

primeiro fundamento apresentado no livro – INFORMAR – 

utilizamos como estratégia a realização do Culto Azul uma 

vez ao ano, sempre no primeiro domingo de abril. 

A proposta é desafiar a igreja a se vestir de azul no 

dia do culto, e durante a celebração são apresentadas 

informações acerca do autismo, depoimentos de outros 

pais e mães de crianças autistas, estatísticas, etc. O tema 

da pregação é sempre desafiador no sentido e apontar 

razões para praticar a inclusão. 

A inclusão de pessoas autistas na prática 

Depois de todo o extenso conteúdo apresentado nas 

páginas anteriores, chegou a hora de organizar todas as 

informações disponibilizadas de maneira prática, a fim de 

efetivar o processo de inclusão das pessoas autistas na 

agenda da igreja local. 



Para que isso aconteça, três pontos precisam ser 

observados e compreendidos: o indivíduo, o ambiente e o 

conteúdo. 

Indivíduo - Os pais e cuidadores se revelam 

como protagonistas para a compreensão do 

indivíduo autista, e são eles as pessoas mais 

habilitadas a fornecerem informações 

importantes a respeito da pessoa autista, como 

o histórico, se há alguma hipersensibilidade ou 

outras comorbidades, hiperfoco, dificuldades 

motoras, etc. O objetivo é conhecer as 

características do indivíduo para uma melhor 

abordagem. 

Ambiente - Quanto ao ambiente, a partir da 

compreensão do indivíduo autista algumas 

adaptações podem ser necessárias, como por 

exemplo, a retirada de excessos de informações 

visuais, o uso de abafadores no caso de 

sensibilidade auditiva, a utilização de imagens e 

pistas visuais para ajudar a organizar a rotina, 

etc. 

Conteúdo - E por fim, o conteúdo. Embora 

muitas pessoas nos procurem para pedir ajuda 

com a adaptação de conteúdo, afirmamos que o 

conteúdo é uma das últimas etapas a se pensar 

no processo de inclusão e no próximo parágrafo 

explicaremos o motivo. Por ora, ao se pensar em 

material adaptado é necessário ter em mente 

que, de uma maneira geral, pessoas com 



autismo apresentam dificuldades de 

compreensão de abstrações, ironia e palavras 

com duplo sentido. É possível contornar essa 

dificuldade se utilizando de conteúdos que 

podem ser representados fisicamente e inserir 

abstrações conforme a evolução da 

compreensão. Outra dica é iniciar a abordagem 

e inserção de conteúdo a partir do interesse do 

indivíduo, seguindo a “liderança” do autista e 

estimulando a ampliação do interesse 

observado. 

Ainda sobre o conteúdo, explicando o nosso 

posicionamento no parágrafo anterior, afirmamos que o 

material por si só não é autônomo no processo no 

processo de inclusão. Do que adianta ter um material 

adaptado e estruturado para “autistas” que não atendam 

às necessidades individuais de cada um? Do que adianta 

o conteúdo, se o autista não consegue chegar e 

permanecer na igreja, e não há o suporte adequado para 

a sua permanência nas instalações do templo? Cada 

autista é único e apresenta demandas específicas, 

característica esta que torna o processo desafiador, mas 

não impossível. 

  



CONCLUSÃO 
 
 

Edificar uma igreja inclusiva é trabalhoso, penoso, 

cansativo, mas também muito recompensador! 

Pensar a missão da igreja a partir de um olhar 

voltado à importância e valor do ser humano – feito 

imagem e semelhança de Deus – e entendendo que o 

existir é anterior à deficiência são valores essenciais para 

a edificação de uma comunidade de fé que ama e acolhe 

a todas as pessoas. 

Tudo o que escrevemos neste livro se apoia em 

quatro pilares: 

1) O autismo do nosso filho, Miguel Asafe;  

2) As incessantes pesquisas sobre as quais nos 

debruçamos desde o seu diagnóstico de 

autismo;  

3) O ministério pastoral que nos foi confiado; e  

4) As relações com outros pais, cuidadores e 

lideranças de comunidades de fé, que em muitos 

momentos nos procuram em busca de uma 

palavra e orientação, principalmente sobre a 

dificuldade de se frequentar uma igreja por 

causa do comportamento da criança autista. 

Nós entendemos que a INCLUSÃO é um destino, e 

um longo caminho precisa ser percorrido até que isso seja 



uma realidade na igreja brasileira. É como se fosse uma 

estrada a ser construída para ligar dois pontos específicos: 

onde estamos e o que precisamos fazer para chegar ao 

nosso destino? Para uma estrada ser construída, árvores 

precisam ser derrubadas, obstáculos contornados, um 

caminho precisa ser aberto e, por último, pavimentado. 

Nós acreditamos que é possível edificar uma igreja 

PARA TODOS, lutamos por isso e nos apegamos a isso, 

na expectativa de que outras pessoas tenham acesso à 

vida em comunhão com a igreja sem precisar passar por 

tudo o que nós tivemos que passar com o nosso filho até 

que o seu jeito de ser fosse compreendido, aceito, 

respeitado e amado. Para que outras pessoas possam 

exercer seus direitos de professar a fé sem serem 

achincalhadas, vitimizadas e excluídas, sem serem alvos 

de preconceito simplesmente por ver o mundo de uma 

outra forma. Para que elas possam ser livres diante da 

presença Daquele que um dia as vocacionou para uma 

vida indivisível, plena e integral – vida em abundância! 
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Essa leitura acrescentou algo de valor na sua vida ou 

no seu ministério??? 

 

 

Conta pra gente lá no direct do Instagram, e não se 

esqueça de deixar a sua avaliação sobre o livro no 

site da Amazon.com! O link está abaixo: 

 

Avalie o livro! 

 

 

  

https://www.amazon.com.br/review/create-review/ref=cm_cr_othr_d_wr_but_top?ie=UTF8&channel=glance-detail&asin=B08SHMHCCY
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