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RAZÕES PARA ESPIRITUALIDADE
• Muitos pacientes são religiosos e crenças
religiosas os ajudam a lidar com muitos
aspectos da vida.
• Crenças religiosas influenciam decisões
médicas, especialmente quando os pacientes
estão seriamente doentes.
• Atividades e crenças estão relacionadas a
melhor saúde e qualidade de vida.
• Muitos pacientes gostariam que os médicos
comentassem suas necessidades espirituais.
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IDENTIFICANDO AS NECESSIDADES
ESPIRITUAIS
• Na generalidade, as pessoas consideram-se
seres espirituais e religiosos, outras, mais
religiosas do que espirituais. Algumas
assumem que são atéias (pessoas que não
acreditam na existência de Deus) ou
agnósticas (acreditam que não pode ser
demonstrada a existência de Deus), no
entanto todas elas têm sistemas de crenças
que de alguma forma lhe dá sentido de vida.

NECESSIDADES ESPIRITUAIS
•
•
•
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Transcendência
Significado de vida
Relacionamentos
Práticas religiosas

A HISTORIA DO DR. RUDY
EDUARDO DE AZEVEDO UCHÔA

TRANSCENDÊNCIA
• Estar em paz com Deus, com a
natureza e com a sua consciência;
sentimentos de ser abandonado por
Deus; sentimentos de raiva ; perda
de interesse pela natureza;
sentimentos de culpa; dificuldade de
transcendência do ser espiritual; agir
em conformidade com os princípios
divinos.

SENTIDO DE VIDA
• Procura de sentido na doença; atitude
positiva; esperança; autodescoberta; ter
certeza, estima, conforto; perda de
identidade e de papéis sociais e
familiares; medo de morrer; perda de
autocontrole sobre a sua vida.

SENTIDO DE VIDA
•

•

24 Em

cinco ocasiões os judeus me deram trinta e nove chicotadas. 25 Três
vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado.
Três vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas
vezes passei vinte e quatro horas boiando no mar. 26 Nas muitas viagens
que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões; em perigos
causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus.
Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar;
e também em perigos causados por falsos irmãos. 27 Tenho tido trabalhos e
canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e
sede; têm me faltado casa, comida e roupas. 28 Além dessas e de outras
coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por
todas as igrejas. 29 Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco;
e, quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito.
Apóstolo Paulo, II Coríntios 11:24-29
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14 Não

SENTIDO DE VIDA

posso levar todo esse povo sozinho; essa
responsabilidade é grande demais para mim. 15 Se é
assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo; se te
agradas de mim, não me deixes ver a minha própria
ruína”.- Moisés, Números 11;14,15
• Meu Deus! Meu Deus!
Por que me abandonaste?
Por que estás tão longe de salvar-me,
tão longe dos meus gritos de angústia?
2 Meu Deus!
Eu clamo de dia, mas não respondes;
de noite, e não recebo alívio!- Rei Davi, Salmo 22:1,2
• 46 Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em
alta voz: “Eloí, Eloí,[f] lamá sabactâni?”, que significa
“Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?”Jesus, Mateus 27:46

SENTIDO DE VIDA
• Por isso não tema, pois estou com você;
não tenha medo, pois
Eu o fortalecerei e o ajudarei;
eu o segurarei
com a minha mão direita vitoriosa.
• Ele fortalece o cansado
e dá grande vigor ao que está sem forças.
30 Até os jovens se cansam
e ficam exaustos,
e os moços tropeçam e caem;
31 mas aqueles que esperam no SENHOR
renovam as suas forças.
Voam alto como águias;
correm e não ficam exaustos,
andam e não se cansam. Isaías 40:30 e 41:10

RELACIONAMENTOS
• Necessidade de dar e receber amor;
gratidão; pertença; companheirismo;
perdoar e ser perdoado; presença;
comunicação; cuidados físicos;
privacidade; necessidade de estar com
a família, amigos e outras pessoas
significativas; estar em harmonia com
o próprio e com os outros.

PRÁTICAS RELIGIOSAS
• Frequência de práticas religiosas; apoio
religioso; necessidade de orar e de rever
as suas crenças.

PAPEL DO CAPELÃO
•

•

A base do cuidado espiritual é a compaixão- estar presente com o seu
paciente em meio ao seu sofrimento. O capelão é gente como o enfermo, e
ele se aproxima muitas vezes sem técnica e de mãos vazias , para ouvi-lo ,
participar da sua dor e ajudá-lo a encontrar novas forças, esperança e paz,
através do relacionamento com Deus.
Ao conversar com o paciente e seu familiar sobre questões do sofrimento,
culpas, valores espirituais e conflitos, nós os ajudamos a encontrar
segurança não somente em seus próprios recursos, mas também podendo
contar com Deus de toda a consolação que o ama, sustenta, tem controle
sobre todas as coisas e que continuará cuidando daqueles que o amam.
Nós ajudamos a sarar suas almas, encontrando em Deus o perdão para
suas culpas e o conforto para partir, mesmo quando a cura física não é
mais possível aos olhos humanos.

