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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é compreender, a partir de uma metodologia fenomenológica, 
quais as razões pelas quais líderes religiosos cristãos, padres e pastores, procuram formação 
em cursos de graduação ou pós-graduação de Psicologia, qual o significado dessa busca para 
eles, e as contribuições da Psicologia para as suas práticas eclesiásticas. Para que esse 
objetivo fosse contemplado foram realizadas entrevistas com líderes religiosos que fizeram 
uma formação em Psicologia e continuam na prática de sua atividade sacerdotal. Como 
contraponto, para ampliar a compreensão do tema, foi entrevistado um líder religioso que não 
procurou nenhuma formação em Psicologia, e sua visão colaborou na compreensão das razões 
que levaram os colaboradores anteriormente entrevistados a buscarem conhecimentos nessa 
área. A análise das entrevistas, planejadas e desenvolvidas de acordo com as propostas 
metodológicas da fenomenologia, teve como referência teóricos que lidam no âmbito da 
Psicologia e também teóricos que lidam no âmbito da Religião, bem como autores que atuam 
na interlocução desses dois domínios. Este estudo permitiu apontar algumas conclusões: 
embora cotidianamente o líder religioso cristão atue dando atenção ao ser humano, o preparo 
prévio, ocorrido no seminário, não o capacita suficientemente para lidar com muitas das 
questões que lhe são colocadas pelos seus fiéis, visto que neste preparo está focada 
prioritariamente a dimensão espiritual; o desejo de se sentir melhor preparado para realizar 
seu trabalho, e assim atender satisfatoriamente as pessoas em suas diversas necessidades, tem 
motivado líderes religiosos a buscarem os recursos e a capacitação em procedimentos que são 
próprios da Psicologia; o contato com a Psicologia não diminui a importância de sua atividade 
eclesiástica, antes, a Psicologia é vista por estes líderes religiosos como uma parceira, ela os 
torna sacerdotes mais eficientes; embora marcada por momentos de desencontros ao longo do 
tempo, a relação atual entre a Psicologia e a Religião tem sido vista por estes líderes religiosos 
cristãos como importante, necessária e saudável, visto que ambas têm o propósito de auxiliar 
o ser humano, e agindo em comum interesse este auxílio se torna mais efetivo. 
 

 

 

Palavras-chave: Psicologia; Religião; Prática clinica e eclesiástica 
 
 
 
 
 
 
 



OLIVEIRA, Mérlinton Pastor de. CHRISTIAN RELIGIOUS LEADERS AND 
TRAINING ON PSYCHOLOGY: The means of the search for training on psychology and 
its effects on ecclesiastic practice. Master’s Thesis. Posgraduate Program in Clinical 
Psychology. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, Brazil, 2010, 182 p. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The purpose of this thesis is to understand from a phenomenological perspective the reasons 
why Christian religious leaders such as priests and pastors enroll for postgraduate and 
graduate work on psychology, what this type of education means for them, and what 
contribution psychology can provide to their ecclesiastical practices. In order to reach this 
objective interviews were conducted with religious leaders who majored in psychology and 
remain active professionals in the religious work field. As a comparandum, a religious leader 
with no previous education in psychology was interviewed, and his perspective helped 
broaden the scope of this research as well as helped us understand the reasons why the other 
participants sought training in this area. The analysis of the interviews - which were planned 
and developed according to a phenomenological approach - was based on the assumptions of 
three kinds of scholars: those who work as psychologists, those who work as religious leaders, 
and those who work both as psychologists and as religious leaders. This investigation reached 
the following conclusions: although Christian religious leaders work on a daily basis 
providing care for human beings, their previous seminary training does not sufficiently enable 
them to handle many of the issues brought to them by their church members, since that 
previous training focused mainly upon a person´s spiritual dimensions; the wish to feel better 
prepared to accomplish their work has led many Christian religious leaders to seek training as 
professional psychologists; as far as it was ascertained, training in psychology does not hinder 
their performance as religious leaders; rather, psychology is seen as a partner able to make 
them more efficient; although there have been moments when psychology and spirituality 
were considered as antagonistic interests, the present relationship between psychology and 
religion is seen by religious leaders as important, necessary, and healthy, since both religion 
and psychology aim at helping people. Their understanding is that when psychologists and 
religious leaders work together the aid thus provided by them become much more effective. 
 

 

 

Key-words: Psychology; Religion; Clinical and ecclesiastic practice 
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INTRODUÇÃO 

 

Os termos liderança e líder possuem diversas e variadas conotações. Dusilek (1996, p. 19) 

considera que geralmente eles são entendidos como tendo o significado de “estar no controle, 

dar ordens, comandar”. Faria (2010) comenta que “liderança é a arte de fazer com que os 

outros tenham vontade de fazer algo que você está convencido que deva ser feito”, e Milione 

(2003) diz que líder é aquele que ocupa a função da “autoridade legitimada, ou seja, aquele 

em quem se reconheçam motivos para ser ouvido, acatado e seguido”. Nestas perspectivas, 

liderança está associada à atitude de controle e de dominação. 

Já Anello (2010) propõe outro entendimento para esses termos, e este é o conceito que será 

considerado nesta pesquisa. Para Anello, liderança está associada à utilidade, assim, o 

objetivo de quem é líder deve ser o de contribuir, de ser útil, de cuidar, de orientar. Fowler 

(1997), White (2006) e Tutsch (2010) comentam que tais atitudes são apropriadas para 

aqueles que ocupam responsabilidades religiosas, pois aí está implícita não a idéia de 

hierarquia ou poder, mas de função e prática, de serviço. Assim, em consonância com essa 

idéia é que uso a expressão líder religioso nesta dissertação, para me referir a padres e 

pastores, especificamente da religião cristã. 

Um líder religioso cristão é alguém que cuida das pessoas. É aquele que na vivência de sua 

prática ocupa a função de prestar cuidados e de dar orientações. Faz isso dando atenção, 

particularmente, ao âmbito espiritual do ser humano, sem negar que ele está inserido em uma 

realidade cotidiana que inclui mais do que as práticas religiosas, e que enfrenta questões da 

vida que vão além das necessidades espirituais. Noto, contudo, observando essa prática dos 

líderes religiosos cristãos, ou em conversas com amigos que são padres e pastores, que nem 

sempre eles se sentem capacitados para atender apropriadamente as pessoas quando elas 

buscam conselhos e orientações para diferentes aspectos de suas vidas, e muitas vezes esses 

líderes religiosos se sentem frustrados por sentirem que não realizam satisfatoriamente seu 

trabalho. 
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Entretanto, também observo que cada vez mais freqüentemente líderes religiosos cristãos, 

padres e pastores, buscam uma formação em psicologia, em programas de graduação ou de 

pós-graduação. Eu mesmo fiz isso. Sou pastor, e depois de concluído o curso de teologia e de 

já estar atuando como líder religioso cristão, busquei uma graduação em psicologia, e em 

seguida uma pós-graduação nesta área. Assim, com estas formações, teologia e psicologia, 

atualmente minhas atividades estão voltadas para as tarefas do pastorado e para a prática 

clinica. 

 

A prática clínica é uma experiência de encontro, e se dá numa vivência de reciprocidade e de 

intersubjetividade. Tal contexto define os papéis dos parceiros deste encontro: um é o 

terapeuta, que tem a função de acolher, dar apoio, considerar os modos de conduzir o 

tratamento, e o outro é o paciente/cliente, que exprime seu sofrimento, solicita a ajuda, busca 

auto-conhecimento, adere e se envolve nos procedimentos propostos. Gilliéron (1996, p. 104) 

propõe que este contexto interpessoal “fornece uma espécie de tela na qual poderão refletir-

se os traços da personalidade” dos sujeitos participantes. 

 

A experiência terapêutica consiste, portanto, “numa relação interpessoal que tem por objetivo 

prestar ajuda a indivíduos que se encontram predominantemente frustrados e insatisfeitos, no 

sentido de recuperarem suas realizações e bem-estar”, comenta Forghieri (2007, p. 319). É 

uma oportunidade de troca, pois ali está o terapeuta, com o seu saber, com sua habilidade, 

com suas convicções e cosmovisão, e ali está o cliente, com sua angústia, sua dúvida, 

carência, mas também com o seu saber, convicções e sua cosmovisão. Neste encontro os 

significados do existir, do agir, do modo de pensar a vida, do terapeuta e do cliente se 

entrecruzam, ora se aproximando, ora se distanciando, mas sempre em busca de re-

significações que permitam ao cliente levar adiante sua vida. 

 

Forghieri (2007, p. 324-325) considera que, neste momento do encontro com aquele que o 

busca, o terapeuta não deve estar preocupado, nem interessado, “em se relacionar com o 

aconselhando como se fosse superior a ele”, mas, proporcionar condições para juntos 

examinarem e refletirem “a respeito das situações que vão surgindo, e ambos vão levantando 

objetivos e planos de ação”. Compartilhando desta opinião, Kahn (2007, p. 19-20) afirma que 

muitos terapeutas têm assumido uma postura de desafio à 
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“visão tradicional de que o terapeuta nunca está errado e o 

paciente nunca está certo, e desenvolveram uma ambiência 

muito mais amistosa e humana do que as tradicionais. Esses 

terapeutas reconheceram que, no consultório, estavam juntos 

dois colaboradores de mesmo status trabalhando para o bem 

estar do paciente.” 

 

O encontro terapêutico é, também, um encontro de decisões. É prática que pretende alcançar 

objetivos. Acerca deste aspecto, Amaro (1996, p. 75) considera que a psicoterapia é “a 

atuação consciente, premeditada e bilateralmente contratada de um terapeuta que, 

profissionalmente e tecnicamente, se utiliza dos diferentes meios psicológicos para atingir os 

objetivos terapêuticos”, objetivos que têm a intenção de proporcionar bem-estar. 

 

Quando se considera o bem estar do indivíduo, é preciso pensar quem ele é e o que representa 

bem-estar para ele. Por muito tempo, o ser humano foi considerado como uma unidade 

biopsicossocial (AMARO, 1996), e, de forma mais completa, recentemente é reconhecido 

como uma unidade biopsicossocioespiritual. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

considera assim o homem, e especifica que proporcionar saúde é possibilitar-lhe bem-estar 

nos diferentes âmbitos, pois “saúde é um estado completo de bem estar físico, mental, social e 

espiritual”, explica Santos (2000, p. 19). 

 

A dimensão espiritual do homem nem sempre mereceu a atenção e o respeito da ciência. A 

validade e importância das experiências espirituais e religiosas foram questionadas e 

desqualificadas por diferentes ramos da ciência. A ciência objetiva, empírica, racional, “ao 

longo da busca humana em direção ao saber, muitas vezes quer ser soberana”, afirma 

Anspach, (2005, p. 9), chegando a rejeitar, e até negar, aquilo para o qual não tem 

explicações. Assim, Deus tornou-se uma hipótese não necessária para o homem, comenta 

Giovanetti (1999). Como colocam Bergin, Payne e Richards (2002, p. 298-299) “ao longo do 

tempo preconceitos contra perspectivas teístas e espirituais continuam sendo mantidas” 

considerando “que a religião e a crença em Deus são irracionais, imaturas ou prejudiciais”. 

 

Assumindo esta posição, a psicologia “passou a contribuir, por meio de seus modelos 

operacionais para a idéia de que Deus não era necessário à realização do homem”, coloca 

Giovanetti (1999, p. 87). A concretização de seus desejos, a efetivação de seus propósitos, o 
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seu bem-estar, poderiam se dar por todas as suas outras dimensões, particularmente pela 

concretização e expansão das estruturas psicológicas, sem a valorização e devida atenção à 

dimensão espiritual. Sob esta suposição, desenvolveram-se várias abordagens em 

psicoterapia. Bergin, Payne e Richards (2002, p. 298) comentam que “teóricos, pesquisadores 

e psicoterapeutas acreditavam que valores deveriam ser deixados fora das teorias, pesquisas 

e práticas psicológicas”. 

 

Entretanto, sempre há um parâmetro, sempre há uma referência. Comentando as práticas e as 

teorias da psicologia, Browming (2003, p. 239) enfatiza que “para toda prática e propósito 

da psicologia está uma expressão ideológica”, e mais do que isto, uma visão de homem. As 

teorias psicológicas não são neutras, antes, “as principais orientações psicológicas e 

psicoterapêuticas contém implícitas visões de mundo e valores assumidos” que muitas vezes 

conflitam com as crenças e valores assumidos pelas perspectivas teístas e espirituais, e, 

pessoalmente, pelos próprios psicólogos. 

 

A religiosidade sempre esteve presente na experiência humana. Ribeiro (2004, p. 11, 12) 

afirma que “a história da humanidade confunde-se com a história das religiões”. E continua, 

“não consta, na história da civilização, a existência de um único povo que não tivesse seus 

rituais e seus deuses”. Discorrendo sobre este fato, Koenig (1988, p. 131) afirma que “todas 

as sociedades sempre tiveram algum tipo de religião”, e Martelli (1995, p. 9) corrobora 

declarando que “o fator religioso sempre esteve conexo com a identidade popular”. 

 

Crenças e práticas que constituem a manifestação da religiosidade sempre foram encontradas 

na história humana. Como nos conta Stella (1970, p. 47 In. FILHO, 1993, p. 7), já “Plutarco 

de Cheranéa, em 50-125 d.C., afirmou que alguém ‘viajando poderá encontrar cidades sem 

muralhas e sem literaturas, sem reis e sem casas, sem riquezas e uso de moedas, desprovidas 

de teatros e ginásios. Mas uma cidade sem templo e sem deuses, que não pratique nem 

orações nem juramentos, nem adivinhações, ninguém jamais a viu, nem nunca verá”. Em 

suma, a religiosidade aparece como uma característica constante do ser humano em todas as 

épocas, e sua prática é parte constitutiva e integrante do percurso humano. 

 

Isso também se aplica ao homem atual, que vive no contexto da pós-modernidade. Lyon 

(1998) considera que essa época se trata de um período de relatividades, incertezas e 

fragmentações. Novos hábitos e concepções da realidade rompem com padrões e atitudes por 
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muito tempo vigentes, e o indivíduo é entendido como o fundamento absoluto, o que 

possibilita que a certeza de uma pessoa se torne a dúvida de outra. 

 

Contudo, mesmo nesta época de liberdade, de rompimento com valores anteriormente 

estabelecidos, e hipervalorização do individual, a religiosidade humana continua se 

manifestando. Vaz (1988) alega que mesmo inserida na pós-modernidade, a religião tem “o 

seu lugar no campo da satisfação das necessidades subjetivas do indivíduo”. Giovanetti 

(2004, p. 143) partilha desta idéia ao afirmar que “a religião está aí para me servir nas 

frustrações que a sociedade atual me impõe”. Isso, comenta Ribeiro (2004, p. 12), “reflete 

uma necessidade básica, intrínseca do homem, de responder e explicar anseios internos, 

complexos, como ansiedade, medo e culpa diante dos sentidos do mundo, da vida e do outro”. 

 

Mas, o que “está aí” não é uma religião específica, uma única denominação. São múltiplas as 

opções e as maneiras como os indivíduos manifestam suas experiências religiosas e os 

significados atribuídos a elas. Embora o censo1 de 2001 tenha mostrado que 89,30% da 

população brasileira é cristã, distribuída entre o catolicismo e as denominações evangélicas e 

protestantes, no Brasil convivem o cristianismo e suas diversas ramificações com outras 

posições religiosas, como o judaísmo, o islamismo, o budismo, demais religiões orientais, a 

umbanda, o candomblé e outras expressões religiosas de origem africana, o espiritismo, o 

espiritualismo, e outras. 

 

Considerando esta situação no Brasil, Ribeiro (2004, p. 16) assume que “Deus está incrustado 

na cultura brasileira”, e, seja como for, dos modos mais variados é amplamente invocado. 

Apesar de ser esta a realidade brasileira, evidenciada em pesquisa feita pelo Instituto 

Datafolha2 em 2007, e outra feita pelo Instituto Bertelsmann Stiftung3 em 2008, que indicam 

que mais de 90% dos brasileiros acreditam em Deus, 80% acreditam que há vida eterna no 

paraíso e 79% que existe inferno, Bruscagin (2004, p. 7) relata que “pouca atenção é dada a 

esse aspecto da vida desses clientes” quando eles vêm ao consultório. Que às vezes, quando 

estes clientes “tentam falar a esse respeito são vistos de modo estereotipado, preconceituoso, 

ou o tema não é considerado como relevante ao processo terapêutico.” Sobre isto, Ribeiro 

                                                
1 Ver http://www.ibge.gov.br/servidor_arquivos_est/busca_frame.php?palavra=religiao 
2 Ver http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=446 
3 Ver http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-E97EB8AE-9ED8C0ED/bst_engl/hs.xsl/na   
          chrichten_88550.htm   e   http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-E97EB8AE-9ED8C0ED/   
          bst_engl/xcms_bst_dms_24987_24988_2.pdf 
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(2004, p. 16) alega que “afirmar ou funcionar como se Deus não pertencesse ao emocional, 

ao sentimento do povo brasileiro, é a mais inadequada posição científica; se pertence, não há 

como a psicologia fechar os olhos ante tão luminosa evidência”. 

 

Toda prática religiosa tem suas referências, personagens, metáforas, mitos e símbolos. Os 

cristãos encontram na Bíblia a palavra de Deus revelada. Farris (2007. p. 115) explica que “é 

pressuposto fundamental, pelo menos no cristianismo, que o divino, Deus, pode ser conhecido 

e tem expressado Seu caráter e vontade em diversas formas de revelação... Nas religiões 

ocidentais, essa interpretação se dá por meio de diversas fontes de autoridade; entre elas a 

Bíblia”. 

 

Para os cristãos, ao longo do tempo, a Bíblia é a referência. É freqüente observar entre os 

cristãos, principalmente de denominações evangélicas, o hábito de em momentos cotidianos 

ou em situações adversas de sua vida recorrer à Bíblia como leitura meditativa ou como 

parâmetro para suas decisões. A Bíblia é para grande parte dos cristãos, o livro de cabeceira. 

Já na Idade Média, Lutero declarava: “A Bíblia, somente a Bíblia” (Sola Scriptura), como 

única regra de vida e de fé. 

 

Na clínica, como psicólogo e pastor, tenho sido solicitado pelos clientes, diversas vezes, a 

referir-me a questões bíblicas. Trata-se de clientes que sabem que sou pastor, e baseados nisso 

fazem tal solicitação, entendendo que um suporte bíblico pode ajudá-los. No entanto, mesmo 

clientes que não sabem de minha formação teológica, muitas vezes também solicitam 

referências bíblicas porque são religiosos, e consideram este recurso significativo para 

auxiliá-los na compreensão de suas questões. 

 

Percebo, em tais situações, o significado e a importância que pessoas com investimento 

religioso cristão dão, para o seu bem-estar, aos ensinamentos deste livro sagrado. Contudo, 

em minha graduação de psicologia não tive uma disciplina sequer, um só momento, em que 

me sentisse estimulado a dar atenção ao fenômeno religioso e suas diferentes manifestações. 

Pelo contrário, muitas vezes ouvi discursos que combatiam, e até ridicularizavam, as práticas 

religiosas. Lembro pelo menos de duas colegas que desistiram do curso, preferindo abandoná-

lo ao sentir que os professores as induziam a abandonar a crença em Deus. 
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Outra experiência que me fez perceber a ocorrência desta desconsideração para com a 

religiosidade do ser humano aconteceu mais recentemente, quando, participando de uma 

reunião em que se discutia a implantação de um curso de psicologia, especialista da área com 

função oficial de avaliação do curso recomendou que uma disciplina que enfocava aspectos 

religiosos fosse retirada da matriz curricular, por considerá-la não “científica”, logo, 

desnecessária em um programa de formação de psicólogos. Isto faz pensar o quanto ainda é 

importante refletir sobre as relações entre psicologia e religião. 

 

Por sua vez a religião cristã, que se volta à dimensão espiritual do ser humano, não tem 

valorizado suficientemente, e muitas vezes até rejeitado, os conhecimentos da psicologia. 

Comentando sobre algumas atitudes tomadas por líderes religiosos em relação à psicologia, 

mesmo na atualidade, Coliath (2007, p. 12, 13) afirma que 

 

“existe uma certa resistência dos pastores em interpretar 

determinados temas trazidos pelos membros da igreja como 

sendo de ordem psicológica”. Acrescenta que “a procura por 

um profissional psicólogo é tida como desnecessária e pode ser 

entendida como falta de fé de quem está procurando”. 

 

Também o Pe. Gumerov (2010, p. 2), escrevendo sobre a necessidade de se ter uma psicologia 

confiável, diz que é preciso haver “uma psicologia cristã, pois há muitas escolas, áreas, que 

se chamam psicologia e que são completamente inaceitáveis para um cristão”. Para ele, a 

“ciência teológica” é suficiente para que as pessoas resolvam seus problemas e encontrem 

paz. 

 

Em outras palavras, é freqüente padres e pastores entenderem que as questões humanas 

podem ser resolvidas apenas no âmbito espiritual, no exercício da fé, desconsiderando as 

outras dimensões humanas, inclusive a psicológica. 

 

Contudo, apesar destes desencontros entre a religião e a psicologia, e da atitude de rejeição 

que alguns têm manifestado, observo que muitos líderes religiosos procuram algum 

conhecimento na área da psicologia, e, inclusive buscam cursos de graduação ou programas 

de pós-graduação nessa área. Isso chamou minha atenção ao longo do tempo, e por fim 

despertou o meu interesse em estudar e pesquisar esse fenômeno. 
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Também contribuiu para esse interesse a seguinte situação. Trabalho em uma instituição de 

ensino superior que, entre outros, oferece também um curso de teologia, graduação que 

prepara pastores para atuarem em uma determinada denominação evangélica. Nos últimos 

anos, tenho notado que uma quantidade crescente de estudantes desse curso buscam 

informações sobre a área da psicologia, e muitos me perguntam se deveriam ou não fazer um 

curso de psicologia, depois de formados em teologia, e querem saber se este conhecimento 

agrega alguma contribuição para a prática do seu pastorado. 

 

Assim, a partir das considerações anteriormente apresentadas, propus-me a investigar, nesta 

pesquisa, quais as razões pelas quais líderes religiosos cristãos, padres e pastores, procuram 

uma formação em cursos de graduação ou pós-graduação de psicologia, e qual o significado 

dessa busca, do seu ponto de vista, para as suas práticas eclesiásticas. 

 

Busquei, assim, captar os diversos significados que resultam nesta escolha. Buscar captar o 

significado das escolhas ou das experiências de uma pessoa em determinadas situações ou em 

seu existir cotidiano, é, segundo Forghieri (2004), característica de pesquisas qualitativas, 

metodologia que usei neste trabalho. Esta dissertação se coloca, portanto, como uma pesquisa 

qualitativa, de cunho fenomenológico. 

 

A postura fenomenológica em psicologia indica que é importante compreender os significados 

que os indivíduos atribuem às suas experiências, considerando-os, sempre, no seu contexto 

sócio-cultural e pessoal, e lembrando que os significados atribuídos pelas pessoas às suas 

experiências são singulares, peculiares. Desse modo, toda pesquisa fenomenológica implica 

em compreender o significado para cada pessoa, da sua experiência. Neste paradigma, 

nenhum conhecimento se apresenta como completo, universal, antes, todo conhecimento está 

sempre conectado a um contexto e a uma vivência.  No entanto, considerando-se a 

intersubjetividade humana, a compreensão de um fenômeno abre a possibilidade de se 

compreender fenômenos semelhantes. 

 

Como mencionei anteriormente, sou pastor, logo, sou um líder religioso cristão, e também sou 

psicólogo. Assim, ao pretender fazer uma pesquisa como esta, e com o objetivo a que se 

propôs, considerei que muitas questões implícitas neste fenômeno provocariam ressonâncias 

em mim, por isso, suspendi minhas considerações pessoais e iniciais, como propõe a 

metodologia fenomenológica, para me abrir às diferentes formas de compreensão conforme 
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elas se apresentaram. Fazer isto, como explica Holanda (2006), foi colocar entre parêntesis as 

minhas próprias convicções e experiências pessoais para ir ao encontro do fenômeno tal qual 

ele se apresenta. Com tal atitude, como proposto por Forghieri (2004), olhei para o fenômeno 

de maneira nova, buscando um olhar ingênuo, deixando de lado pressupostos e preconceitos, 

para me apropriar dele como se apresenta. 

 

Agora, ao final, acredito que esta pesquisa será útil para padres e pastores que trabalham na 

interface da psicologia e religião, e que pela própria trajetória de vida e pela influência da 

formação teológica que receberam, sentem necessidade de buscar na área da psicologia 

formação que os auxilie no desempenho de suas funções. Nesta perspectiva, penso que este 

trabalho também será útil para os psicólogos que se interessam pelo diálogo entre psicologia e 

religião, bem como para aqueles que atuando como clínicos se deparam com as vivências e 

questões religiosas de seus clientes e precisam acolher o ser humano em sua integralidade. 
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CAPITULO I 

PSICOLOGIA E RELIGIÃO 

 

 

Embora marcada por freqüentes situações de distanciamento ao longo do tempo, a relação 

entre a religião e a psicologia tem sido alvo de considerações tanto de muitos psicólogos 

como de diversos líderes religiosos cristãos, com vistas a uma parceria efetiva. Atualmente, é 

possível perceber que tanto psicólogos como religiosos deixam transparecer iniciativas no 

sentido de pesquisar e incorporar às suas práticas conhecimentos de um ou de outro universo, 

que contribuam para melhorar a qualidade de vida humana. É fato que tal iniciativa não diz 

respeito a todo psicólogo, nem a todo padre ou pastor, entretanto, representantes de cada 

domínio estão se dedicando a este diálogo, afinal, “nenhuma ciência está tão próxima da 

religião quanto a psicologia”, afirma Ribeiro (2004, p. 11). 

 

Um passeio pela literatura que aborda a importância que os psicólogos dão à religiosidade faz 

perceber, contudo, quanto esta dimensão humana ainda é deixada de lado por estes 

profissionais, mesmo em sua vida pessoal. Jones (2002), por exemplo, comenta que a 

Religião ocupa um lugar de pequena importância na vida da maioria dos psicólogos. Citando 

uma pesquisa feita nos Estados Unidos na década de 1980, ele comenta que 50% dos 

psicólogos entrevistados afirmaram não exercer nenhuma prática religiosa, enquanto apenas 

10% das pessoas que foram entrevistadas da população em geral fizeram tal declaração, 

evidenciando assim a distância que há entre a atitude dos psicólogos e a dos seus clientes em 

potencial em relação à religião. 

 

Jones (2002) menciona, ainda, que dez anos depois, na década de 1990, Bergin e Jensen 

demonstraram em outra pesquisa que essa porcentagem não diminuiu, antes, aumentou, visto 

que desta vez 72% dos psicólogos assumiram que a prática religiosa não era importante para o 

ser humano nem para a sua vida pessoal, logo, não consideravam necessária a presença desse 

tema em seus atendimentos, enquanto apenas 33% opinaram favoravelmente quando 
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questionados sobre a importância da prática religiosa para o ser humano e para si. Wulff 

(2002, p. 43) afirma que “a enorme diversidade de experiências, concepções, e práticas que 

constituem a religiosidade humana ”não é familiar e nem é valorizada para grande quantidade 

dos psicólogos. 

 

Bruscagin (2004) comenta que percebe esta realidade quando muitas vezes, após realizar uma 

palestra em algum congresso, é procurada por colegas psicólogos que se sentem surpresos 

“em relação à apresentação de um tema ligado à religião em um congresso cientifico”. Além 

disso, estes colegas aproveitam a oportunidade para 

 

“comentar sobre questões de seus atendimentos a famílias 

religiosas, e como atrapalhava no atendimento a falta que 

tinham de conhecimentos sobre religião. Também falavam da 

dificuldade em entender as crenças, ou que se davam conta de 

preconceitos e estereótipos que tinham em relação a pessoas 

que se assumiam como religiosas” (p. 4). 

 

Abordando este tema, Kirkpatrick e Spilka (1989), também citados por Jones (2002), 

explicam que, embora a “religião ocupe um papel relevante na vida da maioria das pessoas, 

a religião e as crenças religiosas são negligenciadas nos principais livros de psicologia”. 

Esta evidência e as mencionadas anteriormente, bem como outras semelhantes, indicam 

quanto alguns psicólogos ainda mantêm uma atitude de desconhecimento, e até mesmo de 

afastamento, da dimensão humana da religiosidade. 

 

Apesar disso, Ávila (2007) mostra que desde sua origem, a psicologia mantém alguma relação 

com a religião. Massimi e Mahfoud (1997) concordam que ao longo da história da psicologia 

sempre houve uma relação estreita desta com a religião, e que na área da psicologia 

cientificamente estruturada a partir dos séculos XVIII e XIX sempre houve psicólogos que 

demonstraram interesse pelo estudo da religiosidade humana. 

 

Contudo, embora questões relativas à religião merecessem a atenção da psicologia, 

particularmente com o desenvolvimento da Psicologia da Religião desde 1880, é por volta dos 

anos 1960 que este encontro entre psicologia e religião se viu mais fortalecido. Foi a partir 

desta época que um domínio deixou de fazer do outro seu objeto de crítica, e ambos iniciaram 
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“um diálogo mútuo”, esclarece Ávila (2007, p. 11). Não é um diálogo fácil, mas, nele 

sobressai o entendimento de que ambos têm um ponto em comum, a busca de sentido do ser 

humano e de seu bem-estar. 

 

Peres, Simão e Nasello (2007) esclarecem que nesta década de 1960 também surgiram 

periódicos especializados, entre os quais o Journal of Religion and Health, bem como estudos 

sobre espiritualidade e religiosidade em situações específicas – como enfermidades graves, 

depressão, transtornos ansiosos e outros. Essas atitudes mostraram quão importante era o 

impacto das práticas religiosas na saúde mental e na qualidade de vida das pessoas. 

 

Para Roth (2007), os benefícios dos trabalhos científicos em favor do homem são inúmeros, e 

por sua vez a religião possibilita experiências incomparáveis. Argumenta em favor da idéia de 

que a ciência merece e é digna de respeito afirmando que “qualquer rejeição generalizada da 

ciência, não tem cabimento” (p. 277), e que, por sua vez, a religião atende a necessidades 

específicas do indivíduo, o que faz dela uma prática presente em todos os momentos da 

história humana. Para ele, o entendimento acerca destes domínios possibilita compreender que 

a religião não rejeita a ciência como um meio metodológico de produzir conhecimento, mas, 

executa o seu papel que enquanto religião deve cumprir. 

 

Não é um entendimento simples, pois, como esclarece Bruscagin (1999; 2005), antes de 

existirem os profissionais da saúde as pessoas eram atendidas por curadores que se valiam de 

práticas definidas em sua cultura: eram os xamãs, curandeiros, religiosos, místicos, entre 

outros, e a eles acresciam-se as peregrinações às cidades e igrejas santas, e outras práticas. Ao 

longo de muitos anos o líder religioso local, determinados lugares e diversas práticas, eram 

tidos como o suporte para a resolução de toda e qualquer questão, inclusive as de cunho 

psicológico. 

 

“Antes mesmo do desenvolvimento da psicologia clínica os 

religiosos já pensavam sobre a condição humana, a natureza do 

sofrimento e como resolver os problemas da vida.  Observamos 

que o padre, pastor ou rabino funcionavam como os 

psicoterapeutas de suas congregações.  Era com eles que as 

pessoas se abriam para falar de suas questões mais íntimas não 
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só de foro espiritual, mas de problemas pessoais, familiares, de 

trabalho, sonhos e desejos” (p. 10). 

 

Primon (2000) comenta que na Idade Média, por exemplo, o homem era amparado por 

referências coletivas como a família e a comunidade local, mas principalmente pela religião. 

Era a religião que “detinha o poder de decisão sobre as ações humanas; por isso, ao mesmo 

tempo que amparava o homem, também o constrangia, retirando-lhe a capacidade de 

construir suas próprias referências internas” (p. 36).  Com o passar do tempo, a religião foi 

perdendo esse privilégio, visto que o homem foi se descobrindo capaz de decidir por si 

mesmo, de perscrutar, e, à medida que a ciência avançava, tornar-se ele mesmo objeto de 

estudo. Neste contexto, a psicologia despontou como uma ciência que assumia para si o 

conhecimento da subjetividade e do comportamento do homem. 

 

Sentindo sua autoridade ameaçada, as religiões reagiram, e esforçaram-se para impedir o 

avanço de idéias que pudessem traçar uma compreensão acerca do homem diferente daquelas 

propostas por elas. Primon (2000) comenta que a religião tornou-se, então, o maior obstáculo 

para o desenvolvimento da ciência. Esse avanço, no entanto, foi inevitável, e pouco a pouco 

diferentes ramos científicos se estabeleceram e o conhecimento que até então era oferecido 

pelas religiões passaram a adquirir um aspecto mais público, mais amplo, e mais racional. A 

ciência tornou-se a referência do saber, e o mundo e a realidade passaram a ser entendidos a 

partir dos resultados das pesquisas científicas. 

 

Inserida nesse contexto, “a psicologia, que durante anos foi parte significativa e integrante 

da religião, torna-se uma disciplina independente em seu próprio direito”, comenta Ausubel 

(1998, p. 125). Hurding (1995) considera que em razão disso a religião passa a olhar para a 

psicologia como “intimidante, com gigantes amedrontadores [...] e antropologias 

concorrentes” (p. 24). Considerando este cenário, Mack (2006, p. 15) comenta que desde os 

primórdios da ciência “a psicologia e o cristianismo são antagônicos”, e que a religião tinha 

toda razão em estar “desconfiada” da psicologia, pois ela “se enquadrava perfeitamente em 

uma era cada vez mais secularizada [...] e já havia sido aceita pelo pensamento popular 

como ciência completamente habilitada” (p. 16). Assim, o antagonismo expresso pela religião 

em relação à ciência de um modo geral atingiu particularmente o campo da psicologia. 
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Russel e Wegter-McNelly (2003, p. 63), entretanto, considerando a relação entre estes dois 

domínios atualmente, alegam que “a ciência em sua melhor forma e a teologia em sua melhor 

forma buscam a verdade”, e que neste sentido religião e psicologia podem se aproximar. De 

alguma maneira, ambas já vêm fazendo isso. É com esta compreensão que Johnson, nos anos 

1990, presidente da Sociedade Teológica Católica dos Estados Unidos, pediu um 

envolvimento teológico e filosófico renovado com as ciências, para restaurar a plenitude da 

visão e reconduzir a religião a uma comunhão construtiva com as comunidades científicas. 

Esta solicitação estava em harmonia com a declaração de João Paulo II, ao dizer que “a 

ciência pode purificar a religião do erro e das superstições; a religião pode purificar a 

ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Cada uma delas pode levar a outra a um mundo 

mais amplo, um mundo em que ambas possam florescer”. (apud BARBOUR, 2004, p. 32). 

 

Entender como a ciência, particularmente a psicologia, e a religião podem de fato interagir de 

modo que uma possibilite algo de valor à outra, é desafiador, e esforços têm sido feitos para 

que esta relação seja entendida, para que as diferenças sejam percebidas e as semelhanças 

levadas em consideração. Para Roth (2004), isto não é impossível, pois, apesar da aparente 

dicotomia existente entre os dois domínios, há uma harmonia razoável entre eles. Para o autor, 

facilitaria esta harmonia “evitarmos nos basear em conjecturas e prestar atenção particular 

aos pontos mais sólidos de apoio que possamos encontrar”(p. 324). 

 

É com este propósito que Russel e Wegter-McNelly (2003) apresentam e analisam a tipologia 

de Barbour como resultado de um esforço para compreender esta mútua interação. 

 

Para Barbour (2004), existem quatro tipos de relações entre a ciência e a religião. O primeiro 

tipo ele identifica como sendo de conflito. Este conflito diz respeito ao materialismo cientifico 

e ao literalismo bíblico. Para o materialismo científico o mundo é composto somente de 

matéria, e não há espaço para uma dimensão espiritual e para Deus. A ciência é considerada a 

única maneira de se obter todo e o verdadeiro conhecimento, diferentemente da religião, que, 

nessa visão, não apresenta conhecimentos confiáveis sobre o mundo e o ser humano. Assim, 

“se as únicas entidades reais são aquelas de que trata a ciência, então a ciência é o único 

meio válido de conhecimento”. Por sua vez, o literalismo bíblico apregoa que a Bíblia deve 

ser entendida literalmente, não sendo necessário nenhum tipo de interpretação de seus 

escritos, e que só ela oferece o verdadeiro conhecimento acerca do mundo, da humanidade e 
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de Deus. Considera ainda que muitas vezes a ciência é um desafio à fé bíblica. Estas posturas 

resultam em uma relação de conflito entre ciência e religião. 

 

O segundo tipo de relação existente entre a ciência e a religião, de acordo com Barbour 

(2004), é a independência, ou seja, ciência e religião são vistos como domínios totalmente 

separados. Ele aponta que ciência e religião empregam métodos que se contrastam e 

linguagens que se diferenciam, e, portanto, estão afastadas uma da outra, isoladas entre si, o 

que evita que haja conflito entre ambas, mas tampouco possibilita qualquer interação ou 

diálogo. O autor considera que o método da ciência é objetivo e a religião é subjetiva, pois a 

ciência se baseia em fatos e a religião em valores. Para ele, a linguagem científica refere-se à 

maneira como as coisas são no mundo, e a religiosa descreve a crença e a esperança, logo, são 

diferentes e estão separadas. 

 

O terceiro tipo de relação proposto por Barbour (2004) é a do diálogo. Nesta relação, ciência e 

religião reconhecem seus limites, bem como o campo em que cada uma atua, contudo, a 

ciência busca encontrar na religião informações para a elaboração de respostas para questões 

que não podem ser respondidas apenas no âmbito do saber, e, a religião busca solidificar a fé 

com dados apresentados pela ciência acerca do existir humano e do mundo. Assim, ambas 

envolvem suas comunidades para que trabalhem juntas, usando a razão bem como valores que 

cada uma pode compartilhar, na busca do saber. 

 

Por fim, a integração é o quarto tipo de relação entre ciência e religião, para Barbour (2004). 

Nesta forma de relação, do ponto de vista da religião há três versões distintas: a teologia 

natural, a teologia da natureza e a síntese sistemática. A teologia natural se empenha em 

conhecer a Deus a partir do mundo e das coisas naturais existentes. Busca descobrir algo a 

respeito de Deus a partir dos elementos naturais. A teologia da natureza, por sua vez, se 

empenha no conhecimento de Deus a partir dela mesma, contudo, incorporando em seu saber 

as descobertas da ciência, chegando mesmo a reformular-se à luz destas descobertas. Já, a 

síntese sistemática é uma combinação, em uma só estrutura, de teologia e ciência, e conceitos 

de uma área e outra são usados de maneiras similares, tanto em teorias e pesquisas teológicas 

quanto em teorias e pesquisas científicas. 

 

Russel e Wegter-McNelly (2003, p. 48) destacam a tipologia elaborada por Haught, que 

também propõe quatro tipos de relações entre a ciência e a religião. Os três primeiros tipos 
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que Haught propõe se assemelham aos três primeiros propostos por Barbour, contudo, o 

quarto tipo por ele identificado como “confirmação” sugere uma relação entre ciência e 

religião a partir da filosofia. Para Haught “há importantes pressupostos filosóficos 

subjacentes à ciência que tem suas raízes na teologia”. 

 

Wulff (1997) também sugere quatro tipos de atitudes que representam a maneira como a 

religião pode ser considerada. São atitudes básicas que implicam em aproximação, inclusão 

da transcendência, ou distanciamento, exclusão da transcendência, na relação entre ciência e 

religião. A primeira atitude é a afirmação literal. Neste tipo de procedimento estão incluídos 

aqueles que entendem que todas as referências religiosas devem ser consideradas literalmente, 

permitindo que haja alguma aproximação com o conhecimento oferecido pela ciência apenas 

quando tal conhecimento estiver em conformidade com suas crenças. “Eles não querem ouvir 

que suas histórias são lendas, ou que a razão de ser de sua fé emergiu apenas da consciência 

da igreja primitiva”(p. 635). Valorizam o transcendente e se apropriam daquilo que é doado 

pela revelação, tomando-o ao “pé da letra”. 

 

O segundo tipo de atitude apresentado por Wulff (1997) é o de negação literal. À semelhança 

daqueles que assumem a atitude anterior, estes também aceitam que a linguagem religiosa 

deve ser entendida de uma maneira literal, contudo, “diferem daqueles por rejeitarem 

qualquer coisa que seja dito ou escrito” (p. 636) nesta linguagem religiosa. Ancona-Lopez 

(1999, p. 79) comenta que com esta atitude “o racionalismo é absolutizado, [e] os princípios 

formais de conhecimento são hipervalorizados”, assim, o conteúdo religioso é 

desconsiderado, e devem ser eliminados ou apropriados pela ciência para serem esclarecidos 

racionalmente. 

 

Os dois últimos tipos de atitudes sugeridas por Wulff (1997) são o da interpretação redutiva e 

o da interpretação restauradora. A interpretação redutiva “nega a realidade da 

transcendência referente à linguagem e prática religiosa” (p. 638). Aqueles que se 

posicionam neste modo entendem que a religião é apenas uma prática social excluída do 

contexto cientifico no qual a humanidade está agora inserida. Ancona-Lopez (1999, p. 80) 

explica que com esta atitude “o objetivo é transformar ou eliminar o campo religioso, 

reduzindo-o a outras áreas”. Busca-se, então, um cunho explicativo para cada fenômeno, 

inclusive para a experiência religiosa. 
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Por fim, a interpretação restauradora, conforme sugerida por Wulff (1997), é um tipo de 

atitude que possibilita àqueles que assim se posicionam assumirem sua postura acerca do 

âmbito religioso de modo a incluí-lo adequadamente no seu universo pessoal e cultural. Isto 

significa não reduzir a importância da religiosidade a meros termos explicativos por parte da 

ciência, nem colocar a religião num patamar extremo de exclusividade e superioridade. 

Ancona-Lopez (1999, p. 81) considera que os indivíduos nesta posição examinam 

“criticamente crenças e envolvimentos, revêem objetivos e valores introjetados e 

reinterpretam histórias e símbolos evocativos, permitindo a emergência de novas 

perspectivas”. Quando ciência e religião consideram tal atitude, é possível a um e outro 

domínio a percepção de múltiplas posições e perspectivas, bem como a aceitação de uma 

aproximação respeitosa que permita a ambos se beneficiarem pelo que cada um oferece. 

 

Wulff (1997), considerando o atual contexto da pós-modernidade, entende que o encontro 

entre ciência e religião tem ao seu dispor um ambiente propício e favorável, pois ambas estão, 

agora, inseridas numa época em que “não existem pontos de vista privilegiados”(p. 9), e, para 

Wulff, isto é assim porque o pós-modernismo permite uma ampla variedade de pontos de 

vista, ao invés de uma única visão fixa e estabelecida, o que torna significativo todos os 

modos de conhecimentos, tanto os científicos quanto os religiosos. Com tal contexto, este 

autor considera que ciência e religião podem ser parceiros no desenvolvimento do 

conhecimento acerca da realidade humana, pois este conhecimento pode se dar tanto “por 

meio da revelação religiosa como pelo esforço da razão humana e métodos científicos” (p. 9). 

 

O conhecimento científico nas ciências naturais se dá a partir daquilo que se pode observar, 

medir, verificar, comprovar por meio de experimentos que fornecem os dados necessários 

para a análise e conclusões. Entretanto, Carreira (2004, p. 18) argumenta que a ciência é mais 

do que este conhecimento experimental, é também “uma busca que não pára na simples 

enumeração de fatos, na coleção de dados, mas sim uma busca que pretende entender”. Para 

ele, “a ciência requer raciocínio, que resulta em um conjunto de idéias explicativas, primeiro 

para entender as causas imediatas”, e finalmente para encontrar o entendimento último, ou 

seja, a ciência, por fim, na busca do entendimento das coisas e das experiências humanas, 

chega ao âmbito dos legados filosóficos e teológicos. É o que também pensam Denzin e 

Lincoln (2006), que todo esforço cientifico, por fim, tem implicações que ultrapassam as 

causas imediatas e empíricas, pois “não existe ciência livre de valores” (p. 20), afirmam. 
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Contudo, isto não significa que a ciência deve se tornar religiosa, ou ser compreendida como 

sendo religiosa, ou que a religião deve ser científica para que seu conhecimento tenha 

validade. Esta distinção é necessária, particularmente quando se pretende compreender uma 

aproximação entre a psicologia e a religião. Comentando sobre este cuidado necessário, 

Ancona-Lopez (2002, p. 78) alerta que é preciso “evitar o reducionismo de uma e de outra, e 

manter um equilíbrio entre as áreas, respeitando suas especificações”. 

 

Tal idéia é compartilhada por Carreira (2004, p. 29), quando explica que a ciência não tem o 

que dizer acerca daquilo que não seja matéria – experimentável, mensurável, verificável, e 

que por sua vez a religião não tem como se manifestar acerca daquilo que é matéria, a não ser 

o que lhe é revelado. Para ele “a ciência não tem nada que dizer acerca de questões que não 

dizem respeito à atividade da matéria, e a teologia não tem nada que dizer senão acerca de 

Deus e de Seu plano para nós outros”. Sobre este aspecto, Barbour (2004) explica que uma 

parceria construtiva entre ciência e religião denota a consciência das limitações de seu próprio 

campo e a não reivindicação à posse de todas as respostas. 

 

A não compreensão dos cuidados necessários na intenção de se aproximar psicologia e 

religião contribui para a dificuldade de aproximação entre estes dois domínios. Gabriel (2001, 

p. 1) afirma perceber que a principal razão pela qual a religião tende a discriminar a 

psicologia, e vice-versa, “é a falta de conhecimento sobre o papel e a função de cada um”. 

Discorrendo, sucintamente, sobre qual é a tarefa que um líder religioso e um psicólogo 

desempenham ao lidar com o ser humano, Gabriel (2001, p.1-2) explica que 

 

“A ele [líder religioso) cabe trabalhar com o ser humano caído, 

desligado do Criador, que vive num estado de pecado e 

reconduzi-lo a Cristo, que é a fonte de toda a felicidade e 

completude para este ser humano ... Cabe ao psicólogo 

desempenhar seu trabalho com o ser humano que sofre conflitos 

mentais, depressão, crises existenciais, problemas de 

relacionamentos interpessoais, neuroses em geral, psicoses, 

entre outros.” 

 

Por sua vez, Pargament (1996) deixa transparecer a noção de que a psicologia não possui 

todos os recursos para lidar com todas as questões humanas, valendo o mesmo para a religião. 
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Assim, ciência e religião precisam se empenhar para uma relação de “complementaridade”, 

apela Carreira (2004, p. 30), visto que ambos os domínios cuidam apenas de aspectos parciais 

do homem. 

 

Esta postura de diálogo entre a religião com a psicologia, e vice-versa, e o rigor metodológico 

que se precisa ter para não minimizar um domínio e exaltar o outro, ou para não reduzir um ao 

outro, provoca uma reflexão sobre os cuidados que o psicólogo deve ter ao considerar o 

aspecto religioso presente na realidade humana. Para Flournoy, citado por Ávila (2007, p. 17), 

mesmo que o psicólogo não tenha como prescindir de suas convicções pessoais, sendo elas 

favoráveis à crença em Deus ou não, ele precisa “colocar entre parênteses a posição pessoal” 

em benefício de sua ação profissional. Nos dizeres de Vergote (1971, In: ÁVILA, 2007, p. 

17), isto implica manter uma “neutralidade benevolente e crítica”. 

 

Embora caiba ao psicólogo acolher o ser humano e sua demanda, não lhe cabe afirmar a 

verdade ou a falsidade de uma determinada posição ou credo religioso, mas, ele não deve 

desprezar, nem menosprezar, a posição referencial do homem enquanto ser religioso. 

Comentando Berg (1963), Ávila (2007) explica que quando a religiosidade é praticada ela 

pode estar cheia de “expressividade, de conteúdos simbólicos, quando se entra na 

intencionalidade de quem a realiza”, e a psicologia pode “esvaziá-la desse conteúdo, não 

compreendê-la em absoluto, considerando que são expressões absurdas ou doentias, ou 

reduzi-la a um aspecto folclórico”. Daí a importância de respeitar o individuo em sua 

religiosidade, e do esforço necessário à psicologia para compreender este fenômeno e seus 

conteúdos, linguagem, símbolos e mitos, bem como entender as vivências de quem pratica a 

religião. 

 

A postura do psicólogo, no entanto, deve ser também “crítica”, aponta Vergote, porque cabe à 

psicologia considerar o valor psicológico de um determinado comportamento ou experiência 

religiosa, assim como avaliar o comportamento compreendendo as vivências religiosas. A 

psicologia deve ser capaz de discernir níveis de maturidade, sanidade e outros. Não é 

suficiente apenas descrever os efeitos do fato religioso em um indivíduo, mas é importante 

compreender a coerência, a maturidade e as motivações que fazem de um indivíduo um ser 

religioso. 
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Neste sentido, a Psicologia da Religião é uma área que se desenvolve com a intenção de 

compreender o fenômeno da religiosidade na vida do homem. Ávila (2007, p. 18) explica que 

a Psicologia da Religião propõe-se a: 

 

“Inventariar os comportamentos religiosos, explorar as diferenças 

significativas, compreender as relações com outros fenômenos 

humanos, conhecer as estruturas internas das experiências e dos 

comportamentos religiosos, discernir a atitude religiosa aparente da 

autêntica e formular hipóteses compreensivas da dimensão religiosa do 

homem”. 

 

Uma psicologia que se dedica a este tema não precisa se tornar menos científica ou abandonar 

os parâmetros da ciência. Quando a psicologia se dedica a dar atenção ao aspecto religioso do 

homem, ela pode fazer isto servindo-se de seu próprio método como ciência humana. Ávila 

(2007) esclarece que, como ciência, a Psicologia da Religião serve-se da observação de 

comportamentos religiosos e também dos relatos de indivíduos que narram suas experiências. 

Desta maneira, procede a fim de compreender os fatos tais como se apresentam, compreender 

como os indivíduos agem em relação à sua religião, quais as características e motivações para 

as práticas religiosas específicas, bem como considerar os significados de suas práticas e de 

suas experiências religiosas. 

 

Para Jones (2002, 114), a Psicologia da Religião é uma das maneiras pela qual psicologia e a 

religião interagem. Ele considera, ainda, que “a psicologia da religião está viva e muito bem 

atualmente”, levando em conta a grande quantidade de literatura que é produzida sob esta 

perspectiva bem como a criação de diversos grupos de estudos e associações que reúnem 

psicólogos desta aérea específica em diferentes paises. 

 

Wulff (2002) explica que a Psicologia da Religião tem sido marcada por duas importantes 

tendências: uma descritiva e a outra explanatória ou explicativa. A tendência descritiva na 

Psicologia da Religião tem sido utilizada por pesquisadores interessados “em documentar as 

variedades e os tipos de experiências religiosas em que a idade ou etapa da vida serve como 

uma variável significativa”(p. 45). Por sua vez, a tendência explanatória, ou explicativa, é 

aquela que mais freqüentemente tem sido utilizada pelos pesquisadores que duvidam ou 

desdenham da religiosidade, e que buscam encontrar as origens das experiências e práticas 
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religiosas no mundo dos eventos psicológico, biológico e ambiental, ao invés do mundo 

transcendente. Para estes pesquisadores, quando o objetivo da religiosidade não está implícito 

no avanço do conhecimento da experiência e comportamento humano, está explicíta, então, a 

transformação ou a eliminação da religião. Entendem, assim, que a religiosidade é sempre 

uma manifestação externa que se dá por meio de credos e ritos, e, se por meio de tais 

manifestações a religiosidade não se apresenta, então ela não acontece, ou não existe, de fato. 

 

Jones (2002), por sua vez, salienta duas maneiras importantes pelas quais psicologia e religião 

interagem. Uma delas é a produção de conhecimentos sobre a psique humana que a psicologia 

possibilita e que são úteis para o líder religioso, servindo como referências para seu trabalho. 

Bruscagin (2004, p. 21) comenta, por exemplo, que “o campo do aconselhamento espiritual 

emergiu com sua tentativa de trazer os achados da psicologia para o âmbito religioso”, e que 

“o estabelecimento de cursos de aconselhamento espiritual aumentou o número de 

profissionais nas áreas de aconselhamento e religião”. Para esta autora, esse movimento 

ajudou o processo de aproximação entre a psicologia e a religião. 

 

A outra maneira de interação entre psicologia e religião que Jones (2002) também considera, é 

o uso de conhecimentos psicológicos para revisar, reinterpretar, redefinir ou avaliar 

criticamente tradições religiosas já estabelecidas. Nesta tarefa, cada uma a seu modo, as 

principais linhas históricas da psicologia, como a psicanálise, o behaviorismo, o humanismo e 

a psicologia cognitiva, entre outras, tem sido utilizadas para o estudo da religiosidade. 

 

De fato, quem se dispuser a observar a história da psicologia com um olhar acurado não 

deixará de perceber quanto esta ciência abordou a questão religiosa. Veit (2002) explica que 

apesar da psicologia ter assumido no séc. XIX um caráter laboratorial, quantificador, objetivo 

e positivista para se estabelecer como ciência, não pode descartar os aspectos da subjetividade 

e dos valores, o que inclui a religiosidade humana. Por isso, alguns representantes das 

diversas escolas psicológicas abordaram este tema sob diversos ângulos, e de alguma maneira 

colaboraram para a construção de uma psicologia voltada à religiosidade humana. 

 

Ávila (2007) comenta que Wundt, por exemplo, considerou a questão religiosa a partir de 

duas correntes distintas, em sua época: a teologia alemã e a filosofia positivista. Da primeira, 

Wundt derivou a idéia de que “a religião mora no sentimento e dele emana” (ÁVILA, 2007, 

p. 22). Assim, ele despoja a experiência religiosa de seus aspectos intelectuais e destaca o 
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caráter afetivo, ou seja, Wundt aceita que a religião é uma experiência presente na realidade 

humana, contudo que tem sua origem em processos emocionais. Da filosofia positivista, 

Wundt deriva a idéia de que “a religião pode ser entendida unicamente a partir da evolução 

histórica dos povos” (ÁVILA, 2007, p. 22), entendendo que a religião é determinada por 

condições históricas. 

 

Também William James deu atenção à religiosidade humana. James se interessava por vários 

temas, incluindo assuntos como misticismo, clarividência e experiência religiosa. Sobre tais 

questões James colocou-se, pessoalmente, da seguinte forma: “minha posição pessoal é 

simples. Não tenho nenhum sentimento vivenciado de correspondência com um Deus. Invejo 

quem o tenha... e estou decididamente convencido, que, embora todas as manifestações 

especiais da religião possam ser absurdas, todavia, sua vida, em seu conjunto, é a função 

mais importante da humanidade” (JAMES, 1991, p. 23). 

 

Ávila (2007) sugere que o livro A Psicologia da Religião, de Edwin Starbuck, publicado em 

1899, pode ser considerado como a primeira obra da Psicologia da Religião propriamente dita. 

O livro se propôs a ser “um estudo empírico do desenvolvimento da experiência religiosa”, 

em um momento em que a psicologia esforçava-se para se consolidar como ciência, 

dedicando para isso intensa atenção à objetividade, ao estudo empírico e ao método 

experimental. Starbuck utilizou a metodologia científica pela primeira vez, valendo-se de 

procedimentos de amostragem e de análise estatística, em pesquisa sobre a religiosidade 

humana. Ávila (2007, p. 24) assim descreve o trabalho de Starbuck: 

 

“Ocupa-se principalmente do tema da conversão, para o que se 

serve de questionários autobiográficos aplicados a uma 

população de adolescentes educados no protestantismo. 

Recolhidas as respostas, as agrupa em distintas categorias 

segundo suas motivações, a fim de comprovar sua freqüência na 

população em geral. A partir desses resultados, aponta a 

existência de distintos estados emocionais associados à 

conversão, descreve os tipos de conversões, e então afirma que 

o elemento central da experiência religiosa é seu aspecto 

intelectual”. 
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Embora submetendo as religiões aos pressupostos das ciências naturais, o behaviorismo, que 

busca prever e controlar o comportamento, também aborda as questões religiosas. Apesar de 

considerar que as escolhas do homem se dão a partir de contingências, e que a religião 

acontece na vida dos seres humanos porque eles são seguidamente reforçados por estímulos 

providos por líderes religiosos ou por outros poderosos agentes de controle, a prática religiosa 

é vista como importante para o ser humano por proporcionar-lhe gratificação na vida presente 

e por assegurar a expectativa de um futuro melhor para todos. 

 

A psicanálise, por sua vez, tratou das questões ligadas à religiosidade humana de maneira nem 

sempre amistosa. Em diversos textos, Freud abordou essa temática, e, de um modo geral, suas 

idéias a respeito da religião giraram sempre em torno de um mesmo pensamento: “Deus seria 

uma espécie de pai ampliado, ou seja, simplesmente a projeção de uma fantasia que faz com 

que as pessoas se sintam mais seguras ao longo das dificuldades da vida” (VEIT, 2002, p. 

49-50). A partir dessa consideração, toda obra de Freud está repleta de críticas à religião. 

Zilles (1991, p. 137) afirma que ele “tenta apresentar uma concepção cientifica do mundo 

para substituir a religião, substituindo a idéia de Deus pela ciência. Para ele [Freud], toda a 

religião reduz-se a processo psicológico. Em nome da ciência, a religião deve ser 

abandonada por ser uma doença, uma neurose”. 

 

Entretanto, Freud parecia demonstrar não ter plena convicção deste seu posicionamento sobre 

a religião, e até sentia que sua explicação sobre este fenômeno era insatisfatória. Massimi e 

Mahfoud (1997, p. 49) comentam que à medida que Freud “se detém numa análise mais 

pormenorizada da experiência religiosa, expressa a consciência da inadequação da 

interpretação acima referida, bem como a consciência dos limites da metodologia por ele 

utilizada para o estudo deste objeto”, a religião. Lembram que com esta atitude Freud 

reconhece que há no fenômeno religioso um elemento de grandiosidade, que é único e 

inatingível, “do qual as explicações da psicanálise não dariam conta” (p. 49), como ele 

mesmo diz. 

 

Por isso, embora se evidencie nos escritos de Freud um tom severo e antagônico para com a 

religião, também é possível encontrar momentos em que reconhece a importância e 

necessidade da experiência religiosa para o ser humano. Pfister (2003, p. 53) afirma que “em 

sua tolerância, Freud enalteceu a religião como proteção contra neuroses. Ele [Freud] expôs 

que ‘desde o enfraquecimento das religiões as neuroses se multiplicaram 
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extraordinariamente’”, assim dando mostras de compreender que quando a religião falta ao 

ser humano seus distúrbios podem se agravar. 

 

Franco (2003) também destaca este posicionamento de Freud, pouco percebido e pouco 

comentado, em relação à religiosidade. Ele explica que “uma boa leitura de Freud sempre 

implica em reconhecer os movimentos internos e a evolução de seus pensamentos” (p. 64), 

sugerindo que só é possível fazer uma boa leitura de Freud dando-se a devida atenção aos 

“ressignificados” que o próprio Freud dá à sua teoria à medida que seus escritos avançam. 

Assim, após examinar a evolução do pensamento de Freud sobre religião, Franco (2003, p. 

69) apresenta uma declaração feita por Freud, que diz: “A psicanálise em si não é religiosa 

nem anti-religiosa, mas um instrumento apartidário, do qual tanto o religioso como o laico 

poderão servir-se”. 

 

Muitos psicanalistas aderiram às idéias elaboradas por Freud sobre a religiosidade humana, 

outros desenvolveram posições distintas. Carl Jung foi um dos discípulos de Freud que 

sempre se interessou pelo tema da religiosidade, assunto que aparece com veemência em sua 

obra. Jung considera a religião uma experiência fundamental que coloca o homem em relação 

com as dimensões mais íntimas de sua realidade. Ele salienta que “entre todos os seus 

pacientes na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de trinta e cinco anos, não houvesse 

um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atividade 

religiosa. Todos estavam doentes por terem perdido aquilo que uma religião viva sempre deu 

a seus adeptos, e nenhum curou-se realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse 

própria” (In: VEIT, 2002, p. 50-51; WULFF, 2002, p. 53). Para Jung, pois, se por um lado 

uma experiência religiosa negligenciada possibilita o adoecimento, por outro lado esta 

experiência religiosa, conduzida de modo saudável, possibilita o bem estar. 

 

A escola cognitivista colaborou com o tema da religiosidade ao propor que “muito do 

comportamento humano pode ser compreendido se entendermos, primeiramente, como as 

pessoas pensam” (STERNBERG, 2000, p. 30). Estudos feitos por esta escola sobre aspectos 

relacionados ao modo de pensar “influíram notavelmente na psicologia da religião, em 

pesquisas sobre a evolução dos conceitos religiosos - como o conceito de Deus, nas crenças e 

no conceito de pertencimento religioso” (ÁVILA, 2007, p. 52). Assim, a religiosidade é vista 

não apenas como uma experiência do afeto e da emotividade, mas também, e principalmente, 
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como uma prática para a qual é necessário o livre engajamento pessoal mobilizado pela 

convicção. 

 

As escolas humanistas também demonstraram interesse pela experiência religiosa. A maneira 

como o humanismo vê a pessoa, suas dimensões bio-psico-socio-espiritual, e o modo como 

ela pode se desenvolver saudavelmente, inclui a atenção à experiência religiosa. Abraham 

Maslow, que é de consenso comum importante impulsionador da psicologia humanista, 

demonstrou significativo interesse na importância da experiência religiosa associada ao 

potencial de excelência humana que cada pessoa possui. Para Maslow (1983, p. 271) “o ser 

humano necessita de uma trama de valores, de uma filosofia da vida, de uma religião ou de 

um substitutivo da religião de acordo com o qual viva e pense, da mesma maneira que 

necessita da luz solar, do cálcio ou do amor”. Tais valores seriam responsáveis por uma 

doação de sentido e plenitude que proporcionam ao ser humano um significativo crescimento 

que nenhuma outra experiência pode proporcionar. 

 

Para Fuller (1994, p. 173), Maslow considera “o ser humano naturalmente religioso, e 

biologicamente destinado às práticas dos valores”, por isso, voltar-se para a dimensão 

espiritual é empenhar-se no mais alto nível de satisfação das necessidades do homem, o que 

contribui para que ele possa realizar plenamente o seu potencial. Por outro lado, desconsiderá-

la é deixar de atender uma necessidade intrínseca, negar a esta necessidade sua satisfação, e 

como conseqüência adoecer. De acordo com Regis e Porto (2006, p. 566), com tal 

posicionamento Maslow evidencia que o ser humano possui um “desejo de sempre tornar-se 

mais do que é, e de vir a ser tudo o que pode ser”. Por isso, atendendo suas necessidades, 

inclusive a religiosa, o homem ascende a um nível de satisfação e saúde psicológica que 

contribui para o desenvolvimento máximo de suas potencialidades. 

 

Entre outros autores, Viktor Frankl (1992), um dos mentores da psicologia humanista que 

mais valorizou a transcendência, assume o ponto de vista de que “existe uma realidade que 

pode ser expressa de maneira doentia, mas também uma que pode ser saudável no 

desenvolvimento humano”. Assim, na visão otimista que o humanismo tem do homem, a 

experiência religiosa é entendida como podendo ser um fator que colabora para a saúde, o 

crescimento e a auto-realização. 
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Nesta sucinta descrição da maneira como as diferentes escolas psicológicas abordam o tema 

da religiosidade humana, evidencia-se que de alguma maneira o interesse pelo assunto sempre 

esteve presente, mostrando que a espiritualidade humana faz parte do seu psiquismo. Sávio e 

Bruscagin (2008, p. 20, 22) salientam que este assunto continua sendo considerado, e que se 

“durante muitos anos conviveu-se, no campo da psicologia, com uma cisão entre a religião e 

a psicoterapia... hoje vê-se um renovado interesse em religião e espiritualidade”. 

 

Sendo assim, pode-se considerar que, atualmente, os profissionais da psicologia que de fato 

almejam atender o indivíduo em todas as suas dimensões e possibilidades podem atuar 

tomando como referência “uma concepção da psicologia da religião que valida a experiência 

religiosa como verdadeira e real para o sujeito da experiência, acreditando que a 

religiosidade emerge como expressão da existência, dando um sentido profundo e atribuindo 

um grande valor à vida” (GOMES, 2008, p. 127, 127). A aproximação entre psicologia e 

religião colabora para consolidar a prática de atender a pessoa em sua integralidade. Para 

fortalecer o relacionamento que vem se definindo entre a psicologia e a religião, Jones (2002, 

p. 115) propõe que ele seja pautado na “mutualidade e no respeito”, de ambas as partes. 
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CAPITULO II 

ATENDIMENTO RELIGIOSO E PRÁTICA CLÍNICA 

 

 

Neill (1998, p. 15) afirma que o cristianismo “encontrou um lar em quase todos os paises do 

mundo. Tem partidários em todas as raças humanas”. Com isto, líderes religiosos cristãos 

atuam numa imensa porção do mundo de hoje. No Brasil, são a maioria daqueles que 

desenvolvem alguma atividade de liderança religiosa e espiritual. Dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 89,25% dos brasileiros se declaram 

cristãos, o que corresponde à maioria da população, “distribuídos nos muitos modos de crer e 

de praticar dentro do catolicismo e do mundo evangélico”, afirma Antoniazzi (2003, p. 77), o 

que demanda quantidade significativa de líderes. No dia a dia, sua prática está relacionada a 

orientar e amparar as pessoas que escolhem o cristianismo como referência religiosa, 

evangelizar e cuidar dos interesses da respectiva denominação na qual atuam. 

 

A maneira como um líder religioso cristão cuida das pessoas baseia-se na figura de Jesus e na 

maneira como ele mesmo as amparava. Kis (2004, p. 29) afirma que Jesus, por sua vez, “usa 

a figura de um pastor cuidando de uma ovelha a fim de comunicar sua idéia da identidade de 

um líder do Seu povo”, definindo assim, à sua própria maneira, o significado e a 

responsabilidade do líder religioso cristão. Jesus mesmo se colocava como referência ao 

apresentar-se como o “bom pastor” (João 10:1-18), assim, Jesus não apenas mostrava as 

atitudes que deveriam ter tais líderes no trato com as pessoas, mas se colocava como modelo 

deste serviço. 

 

As referências de Cristo ao bom pastor que cuida de suas ovelhas tem a função de analogia 

para os líderes cristãos. De fato, há alguns aspectos existentes na relação de um pastor com as 

ovelhas que podem ser considerados no trabalho de liderança espiritual. Primeiro, o cuidador 

de ovelhas respeita a identidade de suas ovelhas, ele não se vê em competição com elas e nem 
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se porta em relação a elas com atitudes de condescendência, mas as compreende. Kis (2004, 

p. 29) explica que 

 

“se elas necessitam de nutrição, isto não acontece porque sejam 

inferiores, mas porque são simplesmente ovelhas. Se o pastor as guia, 

lhes provê alimento farto e águas tranqüilas, se elas são vulneráveis e 

necessitam ser protegidas dos predadores, se ficam perdidas e não 

encontram o caminho de volta, tudo isto é porque elas são ovelhas 

normais, autênticas.” 

 

Outro aspecto que este autor salienta é o elo de confiança que existe entre o pastor e a sua 

ovelha. O bom pastor não exerce um controle manipulador, burocrático, explorador ou 

coercitivo. Ele ama suas ovelhas o suficiente para entender que suas características devem ser 

respeitadas, suas habilidades privilegiadas e seu bem estar desejado. Semelhantemente, o líder 

religioso se vê diante de incríveis possibilidades para amar, cuidar e nutrir aqueles que estão 

sob seus serviços. Kis (2004, p. 30) afirma que o líder religioso 

 

“é um individuo que participa de todos os eventos importantes 

na vida de um membro de igreja. Ele ouve confissões de 

natureza mais íntimas. Tem acesso às mais ignominiosas e às 

mais festivas cenas, à mais baixa e à mais elevada linguagem, 

aos mais chocantes e aos mais belos segredos... Sabe o que 

fazer com o lixo e com o tesouro. Por isso as pessoas sabem que 

podem se mostrar vulneráveis a ele, como não o fariam diante 

de qualquer outro”. 

 

Também comentando o trabalho do líder religioso cristão, Patterson (2005, p. 12) argumenta 

que o que caracteriza a afinidade entre aquele e seus paroquianos é o modelo relacional. Nesta 

experiência estão envolvidas pessoas que livremente escolheram se associar, “e estabelecer 

relacionamentos pessoais fundamentados no respeito, confiança e capacitação.”  Isto implica 

que, mesmo que um líder religioso esteja em uma determinada localidade indicado por 

instâncias superiores e que ali tenha sido colocado sem uma consulta prévia à congregação 

local, a vinculação com os membros somente poderá se dar, efetivamente, a partir da 

construção de relacionamentos saudáveis. O membro da igreja se une a ela por livre escolha, 
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condição que o permite desvincular-se também. Logo, de igual modo, as ações do líder 

religioso em seu favor poderão ser reconhecidas ou rejeitadas, ser aceitas ou descartadas, dada 

a possibilidade de livre escolha que o membro tem. 

 

Patterson (2005, p 12) salienta que ao líder religioso cristão “é necessário o exercício do 

cuidado intencional”, pois o tipo de relação que ele estabelece com seus paroquianos visa ser 

um relacionamento de transformação. Isto implica numa prática amorosa e cuidadosa, pois o 

processo de transformação de uma vida demanda o abandono de muitas particularidades, tanto 

no âmbito físico/material quanto no psico/emocional. Uma jornada de crescimento espiritual 

implica não só na aquisição de novos valores mas também em muitas renúncias. Uma atitude 

amorosa e de cuidado por parte do líder religioso cristão, mesmo em situações adversas, torna 

a relação significativa e contribui positivamente para facilitar transformações e mudanças. 

 

Para o líder religioso cristão, as pessoas que o procuram são suas “ovelhas”, e ele se relaciona 

com elas respeitando as suas diversas personalidades e temperamentos. Beker (2005, p. 18) 

considera que “a compreensão deste fato é crucial”. Os membros de uma congregação são 

pessoas livres, racionais, peculiares, e demandam do líder religioso um investimento afetivo e 

emocional que os entenda em suas características particulares. Sobre isto, Goleman (1999) 

assevera que aquele que procura transformar a humanidade deve conhecer ele próprio a 

humanidade. Assim, lidar com pessoas implica em relacionar-se com elas de modo autêntico, 

sincero e com bondade fraternal. Beker (2005) entende que quando um líder religioso 

reconhece que está lidando com pessoas e apresenta respeito e autenticidade em seus 

relacionamentos “indiscutivelmente estará animando e direcionando os  membros de sua 

igreja ao crescimento”(p. 18). 

 

Bullón (2001) também enfoca a idéia de que os líderes religiosos precisam compreender a 

humanidade. Para ele, a maneira de ver o ser humano inclui questões como “quem é o 

homem?”, “quais os seus valores intrínsecos?”, “quais são suas angústias”, e outras 

semelhantes. A compreensão de tais questões possibilita uma ação eficaz junto às pessoas que 

estão enfrentando crises e que buscam na religião e na pessoa do seu líder apoio para aliviar a 

dor e o sofrimento. 

 

Para Bullón (2001), uma visão adequada acerca de quem é o ser humano também proporciona 

uma compreensão adequada da tarefa que o líder religioso realiza. Ele explica que 
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“um líder religioso precisa ter uma visão correta da 

humanidade; e precisa, ao mesmo tempo, apresentar esta visão 

para as pessoas. Quando, às vezes, as sombras da provação 

chegam, quando a crise traz dor e sofrimento ao coração, 

quando tudo à volta parece confuso, o ser humano tenta achar 

sentido para a sua existência e anseia encontrar apoio, inclusive 

na religião. Por isso, é urgente e indispensável que o líder 

religioso tenha uma visão correta acerca da humanidade, e 

acerca da sua própria missão” (p. 27). 

 

Para Kirimi (2001, p. 21), uma atitude essencial ao líder religioso é saber ouvir, pois, as 

“igrejas estão cheias de pessoas em desesperadora necessidade de serem ouvidas”. Ouvir, 

efetivamente, é uma habilidade necessária a um líder religioso. Esta habilidade adiciona 

qualidade ao seu trabalho porque evidencia de sua parte interesse, apreço e cuidado por quem 

o procura. Ouvir permite compartilhar e ser empático à dor e à alegria, realizações e 

frustrações, ansiedades e desejos de quem vai à igreja para ouvir, e, também, para ser ouvido. 

 

Ao ouvir os membros da sua congregação, os líderes religiosos mostram a eles que são 

pessoas significativas, e reforçam a convicção de que não são apenas um número na estatística 

de quantos fazem parte e freqüentam aquela congregação. Silva (2001, p. 19) diz que é 

preciso ver nestas pessoas “seres humanos com lutas, angústias, anelos e necessidades”, e 

dar-lhes a atenção que precisam, e Kirimi (2001, p. 21) afirma que “um ministério ouvinte é 

um serviço de amor, e a igreja existe para oferecer amor aos seus membros”, tendo por eles 

consideração, dando-lhes, assim, o valor pessoal que merecem. Ouvir implica paciência, 

solicitude e vontade de compreender. Ouvir com propósitos emocionalmente curativos é ouvir 

não apenas o que está sendo dito, mas ouvir a pessoa que está falando. Por isso, é importante 

ser genuinamente sensível nesta prática. 

 

Ouvir não é tarefa simples. Covey (2005) explica que ouvir requer uma disciplina ativa, além 

de disposição interior e vontade de compreender. Quando alguém recorre a um líder espiritual 

para expor suas ansiedades e questões mais íntimas, o faz desejando encontrar respeito e 

compreensão. Kirimi (2001) sugere três atitudes por parte do líder que ajudam a atender esta 

expectativa do membro. 
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A primeira delas é a confidencialidade, pois, quando uma pessoa sente a necessidade de expor 

suas lutas, dores e dificuldades, deseja encontrar alguém em quem possa confiar. Aos líderes 

religiosos cristãos são confidenciadas inúmeras informações a respeito dos problemas que os 

membros de sua congregação enfrentam diariamente, e, eles falam disso porque acreditam 

encontrar no seu líder uma pessoa íntegra e confiável, que saberá manter o sigilo necessário a 

respeito do que ouviu. 

 

A segunda atitude, conforme Kirimi (2001), é a paciência e atenção. Para ele, as pessoas 

alimentam em seu imaginário a idéia de que um líder religioso é naturalmente uma pessoa 

atenciosa e paciente, pois, o próprio título e função que sustenta denotam tal imagem. Assim, 

quando os líderes religiosos dão atenção e ouvem pacientemente os seus membros, estão 

honrando seu título e sua função. Além disto, é comum que quando alguém o procure, nem 

sempre exponha imediatamente o real interesse de seu encontro, mas, o procura mais vezes, 

buscando perceber se de fato ele o ouve e está mesmo se importando com o que está sendo 

dito. 

 

A terceira atitude sugerida por Kirimi (2001) é de envolvimento, o que implica em identificar, 

compreender e refletir sobre os sentimentos, necessidades e intenções de quem fala. Tal 

atitude permite ao líder religioso perceber o que de fato está ocorrendo, e então explorar as 

melhores opções para ajudar a quem o procura. 

 

O líder religioso é considerado pelos membros de sua congregação como alguém que ajuda a 

‘aliviar cargas’, e, de alguma maneira, é isto que também esperam dele. Rode (2006, p. 12) 

comenta que muitas vezes “as pessoas sofrem por não saberem administrar seus fardos”. O 

cotidiano de uma pessoa religiosa é envolvido por dificuldades como as que qualquer ser 

humano enfrenta, pois a experiência religiosa não é garantia de isenção de lutas, decepções e 

dores. Tornar-se um cristão não significa colocar-se sob uma redoma protetora que garante 

imunidade às vicissitudes da existência. Jesus mesmo informou aos que o seguiam: “No 

mundo tereis aflições” (João 16:33). 

 

Os diferentes problemas com os quais uma pessoa cristã se depara podem tornar sua vida um 

fardo insuportável, o que pode ser amenizado pelo amparo e ajuda que o seu líder religioso 

lhe dá. Rode (2006, p. 13) explica que o líder religioso cristão não pode tomar como suas “as 

responsabilidades e as preocupações de outra pessoa, porque isto é intransferível, mas, pode 
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aliviar o peso decorrente de várias causas” com atitudes simples, com palavras bondosas, 

olhares de simpatia, atos de bondade e expressões de apreciação. Para White (1981, p. 190), 

quando líderes religiosos cristãos praticam tais atitudes, ajudam a “erguer fardos que pesam 

duramente sobre fatigados ombros”, e assim possibilitam alivio e bem estar aos indivíduos 

que os buscam. 

 

Líderes religiosos também precisam lidar com conflitos interpessoais, e esta não é uma tarefa 

fácil. Howard (2005, p. 30) afirma que “a têmpera de todo líder cristão é testada quando ele 

tem que lidar com conflitos”. Isto porque, qualquer que seja a sua origem, conflitos 

interpessoais facilmente se tornam desafios. É comum que os cristãos envolvidos em conflitos 

relacionais se sintam pessoalmente ameaçados, vulneráveis e desenvolvam sentimentos de 

menosprezo acerca de seu valor pessoal, por sentirem que estão transgredindo um dos mais 

preciosos preceitos bíblicos que recomenda amar uns aos outros. Assim, além de lidar com o 

conflito externo, o líder religioso deve atender, também, aos conflitos internos dos membros 

de sua igreja envolvidos na situação. 

 

VanDenburgh (2006) também concorda com a idéia de que lidar com situações conflituosas 

não é uma tarefa simples para um líder religioso cristão, mas, diz que os membros esperam 

que ele o faça. Sendo assim, este autor sugere que, inicialmente, o líder religioso compreenda 

que as pessoas tem personalidades e perspectivas diferentes, e que por isso, muitas vezes, 

ocorrem decepções e atritos nas relações. O autor considera que é normal que o ser humano 

falhe em algumas circunstâncias, e quando isto ocorre, alguma tensão se estabeleça entre os 

envolvidos, e a raiva ou a mágoa se manifestem. Entendendo esta realidade humana, é 

importante buscar as pessoas envolvidas, gastar tempo com elas  e, polida e respeitosamente, 

ouvir todas as partes. 

 

VanDenburgh (2006, p. 22), no entanto, alerta ao líder religioso que ele “deve conhecer bem 

seu espaço, e quais assuntos lhe são pertinentes e quais não são”. Assim, mais do que 

assumir a responsabilidade pela resolução dos conflitos, ele deve “conseguir que as pessoas 

envolvidas tratem diretamente entre si da questão conflitante”, em vez de fazer isto por seu 

intermédio somente. Por fim, VanDenburgh (2006) destaca que é importante que o líder 

religioso também compreenda que sua intervenção para a solução de conflitos não significa 

levar as pessoas a fazerem alguma coisa que elas não queiram fazer. É parte de sua prática 

estar preocupado com o bem estar das pessoas, entretanto, quando elas são levadas a 



 40 

assumirem atitudes que não desejam, podem ser impedidas de crescer a partir de suas próprias 

experiências, e de refletir acerca das próprias atitudes. Mesmo assim, Howard (2005, p. 30) 

lembra que 

 

“as pessoas precisam saber que são consideradas valiosas, que 

suas preocupações tem prioridade, e que toda a membresia será 

beneficiada quando suas atitudes forem bem direcionadas. 

Assim, é papel do líder religioso ajudar a criar um ambiente de 

pacificidade, e um sentido de pertinência  entre os membros de 

sua congregação.” 

 

Todas estas e outras práticas que o líder religioso cristão realiza, e cada tema que ele aborda, 

tem o propósito de possibilitar a aproximação entre o ser humano e Deus, e de promover e 

fortalecer esta relação. É por isto que Kis (2004, p. 31) afirma que um líder religioso é “um 

embaixador de Deus, um homem de Deus”, alguém que está a serviço de uma proposta que 

busca conscientizar o ser humano da necessidade de valorizar, além das suas ocupações 

cotidianas e das conquistas que almeja, outra dimensão, comumente negligenciada, a 

dimensão espiritual. De acordo com Bullón (2002), isto significa oferecer às pessoas algo 

diferente, e que motive expectativas mais elevadas do que aquelas que naturalmente fazem 

parte do dia a dia. 

 

Para Bullón (220), as pessoas sempre esperam que seu líder religioso seja uma permanente 

fonte de inspiração e de ânimo. Em consonância com este pensamento, Ulrich (2005, p. 9) diz 

que as pessoas 

 

“querem ver no sorriso de um líder religioso o sorriso de Deus; 

que ele deve sintetizar em si o poder, o amor e a aceitação de 

Deus, para guiar as pessoas ao objetivo de se tornarem o que 

devem ser [...] Para isto, o líder religioso deve conduzi-las ao 

poder transformador de Jesus, conduzi-las a Deus, e espera-se 

que ele faça isto reacendendo a chama do entusiasmo cada vez 

que ela parecer se apagar”. 
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Mejico (2002) considera que o líder religioso cristão deve ter uma compreensão bem clara 

daquilo que ele faz. Para Mejico, o líder religioso que descuida deste detalhe “acaba 

envolvido com atividades que nada têm a ver com a missão e com a verdadeira razão de ser 

do seu trabalho”(p. 21), que, por não ser um trabalho comum deve estar voltado para práticas 

específicas. Para ele, a primeira delas é a “tarefa kerigmática”. Kerigma em grego, refere-se a 

alguém que cumpre a função de um arauto, ou seja, que leva uma mensagem específica a uma 

comunidade específica. Arauto é “alguém que leva uma mensagem de paz até a terra do 

inimigo” (p. 21) com o propósito de buscar reconciliação. Assim, o líder religioso é alguém 

que transmite às pessoas uma mensagem de reconciliação, por meio de suas pregações e 

ensinos. Reconciliação entre o ser humano e Deus, que se reflete em paz interior e bem estar. 

 

Para Mejico (2002), outra atividade que deve merecer o foco da atenção do líder religioso 

cristão como atividade essencial do seu trabalho é a “tarefa litúrgica”. Derivada de um termo 

grego, a palavra liturgia significa “celebração dos ofícios religiosos” (p. 21). Esta atividade 

está relacionada à pregação, realização de cerimônias batismais, celebração da ceia do Senhor, 

oficialização de casamentos, e outras mais. São tarefas solenes e sagradas, que não devem ser 

realizadas sem a devida percepção da importância que elas têm. Uma terceira atividade que o 

autor menciona é a “tarefa catequista”. O líder religioso cristão ensina a religião, e é seu 

papel atuar como mestre, aquele que orienta. Ele não ensina qualquer conhecimento, mas, ele 

informa e instrui sobre os princípios que devem reger e orientar o exercício da experiência 

cristã. 

 

Mejico (2002) sugere, ainda, duas tarefas que considera essenciais ao trabalho do líder 

religioso cristão, a: “tarefa jaléutica” e a “tarefa poiménica”. A primeira, derivada do termo 

grego jauleus, que significa pescador, é aquela tarefa do líder religioso cristão interessado em 

convencer as pessoas para a prática da religiosidade cristã. Neste sentido, ele é um “pescador 

de homens e mulheres para o reino de Deus” (p. 22). E, sobre a segunda tarefa, Mejico 

comenta que o líder deve atuar como alguém que “guia, protege, resgata, salva e ama a seu 

rebanho” (p. 22), procedimentos implícitos no significado do termo poimenós. 

 

Para Mejico (2002), todas estas atividades fazem com que o trabalho do líder religioso seja 

considerado um trabalho pouco comum, voltado para um aspecto bem específico do ser 

humano, o espiritual, mas, tendo impacto sobre as outras dimensões do indivíduo, 

particularmente, sobre suas questões psicológicas existenciais. Tendo esta compreensão, 
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White (2009, p. 18) afirma que a atividade do líder religioso cristão é a “maior obra, o mais 

nobre esforço em que se possam homens empenhar”. 

 

Apesar de ser considerado desta maneira, o trabalho do líder religioso cristão se desenvolve 

no meio das diversas situações do dia a dia, e, apenas a atitude religiosa não é suficiente para 

resolver todas as questões e conflitos. O bem estar espiritual é uma dimensão do estado de 

saúde, mas não a única, pois também o  são os aspectos físicos, sociais e psico-emocionais. 

Negligenciar estes aspectos, supervalorizando o espiritual, é incorrer no equívoco de 

desconsiderar a sua importância, além de indevidamente conceber a idéia de que “uma pessoa 

possuidora de fé verdadeira e inabalável não sofre com outros problemas”.  Gibbs (1999, p. 

19), enfatiza ainda: 

 

“Embora a oração e a fé sejam indubitavelmente parte de 

qualquer programa para boa saúde mental, às vezes podem não 

ser o bastante. Quando alguma pessoa sofre alguma doença 

mental, física ou emocional, sua habilidade para lidar com o 

recurso da fé fica comprometida. Os pensamentos podem se 

deteriorar em direção de comportamentos autodestrutivos, que 

são profundamente incompatíveis com um sincero 

comprometimento espiritual já esposado. Estes problemas 

também atacam pessoas de fé, e a fé, nestas situações, não é 

suficiente para resolvê-los”. 

 

Autores como Gibbs (1999), Yeagley (2003), Sloop (2009) e outros argumentam que líderes 

religiosos cristãos deveriam desenvolver uma parceria amigável e colaborativa com os 

profissionais da psicologia, entre outros. Gibbs (1999, p. 20), por exemplo, recomenda que 

estes líderes “façam amizade com tais profissionais, e que a eles enviem seus paroquianos 

quando estes precisarem de ajuda e de um acompanhamento apropriado e efetivo”. Por sua 

vez, Yaegley (2003) considera que ministrar cuidado espiritual é, sem dúvida, uma área da 

competência do líder religioso, contudo, líderes religiosos que “ministram dentro de sua 

competência e usam habilidade para encaminhar pessoas que enfrentam crises emocionais 

aos respectivos especialistas, são uma grande vantagem para qualquer congregação” (p. 10), 

e são estes que, de fato, contribuem para que seus paroquianos alcancem crescimento 

espiritual saudável. Já Sloop (2009, p. 21) explica que líderes religiosos cristãos que 
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“encaminham os mais complexos problemas a quem está mais qualificado para administrá-

los, como os psicólogos”, promovem, por meio desta atitude, um apoio mais efetivo à sua 

membresia. 

 

Por sua vez, os psicólogos precisam estar atentos a esta possibilidade de receberem pessoas 

que os busquem para tratar das questões implicadas no viver cotidiano, mas que esperam ser 

acolhidas tendo seus valores religiosos e práticas espirituais respeitadas. Isto porque, para 

muitas pessoas “a religião é parte integrante de suas vidas e experiências cotidianas”, afirma 

Bruscagin (2004, p. 164). Para elas, os ensinamentos de suas crenças compõem a base para as 

suas decisões e são definidores para suas ações. Entendem que cada circunstância de sua vida 

se dá inserida no contexto destas crenças, que, sejam advindas da relação pessoal com o 

transcendente ou sejam advindas de uma comunidade religiosa formal, ou mesmo de ambas, 

servem como parâmetros para o que entendem ser verdadeiro, bom e saudável. 

 

As pessoas cristãs assumem ser seguidora de Cristo e Seus ensinamentos, e por isso, 

geralmente adotam práticas metódicas que incluem freqüentar regularmente a igreja, orar, ler 

a Bíblia, buscar orientação divina para as diversas situações cotidianas. Também procuram ter 

um estilo de vida orientado por uma moral religiosa pautada no que a Bíblia ensina, por 

entender que nela está descrita a vontade de Deus. Walsh, citado por Bruscagin (2004, p 165-

166), considera que para o cristão a religiosidade  

 

“envolve fontes de experiências que fluem por vários aspectos 

das nossas vidas, das heranças familiares a sistemas de crenças 

pessoais, rituais, e práticas e afiliações congregacionais. [Tais] 

crenças religiosas influenciam os meios de se lidar com a 

adversidade, com a experiência da dor e do sofrimento.” 

 

Em sua prática clínica, os psicólogos devem ter o cuidado de observar a religiosidade como 

uma significativa dimensão do ser humano. Tan (2002, p. 367) sugere que esta atitude requer 

destes profissionais sensibilidade, tato e um treinamento especial, e lembra que “clientes 

cristãos parecem preferir formas de terapia que incluam o uso de recursos espirituais como a 

oração e a leitura de textos bíblicos”. Uma precipitada interpelação poderia alegar que tais 

procedimentos não são adequados no ambiente clínico pois eles são recursos próprios para as 

atividades religiosas, e o ambiente clínico não é espaço religioso. 
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De fato, a clínica não é espaço religioso, entretanto, é importante lembrar que um cristão 

praticante entende que sua religiosidade deve permear cada situação de sua existência, e se o 

ambiente da terapia é por algum tempo um espaço para ele considerar as questões de sua vida, 

então, ali também é um ambiente para a presença da sua religiosidade, embora não 

necessariamente um lugar para a prática de culto e rituais. Giovanetti (1999, p. 88) afirma que 

os psicólogos 

 

“...se esquecem de que o homem que busca o auxilio 

profissional dele para aliviar o seu sofrimento é um homem 

total, isto é, ao falar de seus problemas ele traz sua crença em 

um Ser superior. Assim, o psicólogo não deve e não pode 

renunciar a sua ação especificamente psicológica; antes deve 

buscar compreender que, ao viver essa outra dimensão, a da 

religião, o homem o faz plenamente, como um ser total”. 

 

Com esta compreensão é que Tan (2002) considera que a presença da religiosidade do cliente 

na clínica deve ser um estímulo para que o terapeuta evidencie sua competência no âmbito 

profissional e da ética. Para isto, este autor sugere que o terapeuta que acolhe pessoas 

religiosas deve 

 

“identificar temas religiosos inseridos na apresentação que o 

cliente faz do motivo que o levou a buscar a terapia; reconhecer 

a potencial influência de afiliações religiosas e culturais sobre a 

percepção que o cliente tem de seus problemas psicológicos; 

entender as razões das resistências ao processo terapêutico que 

tenha suas origens na religião; usar a visão de mundo religiosa 

do cliente como suporte terapêutico para mudanças e empregar 

intervenções de natureza religiosa; identificar sistemas de 

suporte inseridos nas práticas religiosas; e, também, consultar 

líderes religiosos para adquirir uma nítida compreensão das 

perspectivas de seus clientes religiosos”. (p. 367). 

 

Muitas pessoas religiosas evitam buscar apoio psicológico para as questões angustiantes de 

sua vida porque receiam não encontrar  nos psicólogos atitudes como estas sugeridas por Tan, 
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ou, se buscam, preferem aqueles psicólogos que partilham da mesma prática religiosa, 

entendendo que assim serão melhor compreendidas e melhor amparadas. 

 

Coliath (2007) salienta que estas pessoas buscam garantir suas posições espirituais, pois não 

querem ser questionadas ou colocar em dúvida suas convicções. Querem manter preservada 

sua experiência religiosa, escapando assim de interpretações patologizantes referentes à sua 

fé. Coliath (2007, p. 92) explica que percebe em tais pessoas 

 

“...uma preocupação em preservar significados, pois fazer 

terapia com alguém que compartilhe da mesma fé é, sem dúvida, 

cômodo e tranqüilo. [Para elas] um profissional de outra 

religião poderia não acolher os seus significados ou, até, 

questionar as suas posições espirituais tentando destruir as 

convicções nas quais ela se sente alicerçada. Além disso, 

acreditam que um profissional de outra religião poderia 

apresentar outros significados, o que colocaria os seus em 

questão”. 

 

Isto não significa necessariamente que pessoas religiosas nunca devem ser atendidas por 

psicólogos não religiosos ou de uma prática religiosa diferente da sua. De fato, um 

profissional que perceba não ter condição de acolher alguém em sua realidade pode 

encaminhar este cliente a outro profissional. Entretanto, é possível que tal psicólogo acolha 

uma pessoa religiosa, desde que assuma a atitude de respeitar a vontade desta pessoa em cada 

decisão que ela tomar, inclusive no que diz respeito à sua religiosidade. Castro (2001, p. 50) 

diz que isto significa “reconhecer que as suas decisões [do cliente] são unicamente suas. E 

reconhecer, ainda, que o direito e a capacidade do paciente de decidir por si mesmo está de 

acordo com seus valores, crenças e principalmente plano de vida”. Com tal atitude de 

respeito por parte do terapeuta, é possível a ele atender alguém que tenha uma prática 

religiosa diferente da sua. 

 

A compreensão de que cada ser humano deve ser respeitado e valorizado contribui para uma 

boa postura profissional. Coliath (2007, p. 94), por sua vez, acredita que “o acolhimento é a 

chave principal para quebrar as barreiras das diferenças” que possam existir entre psicólogo 
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e cliente, bem como o respeito a este enquanto ser humano dotado de livre arbítrio e 

autonomia para optar e praticar sua religião. 

 

Tan (2002) considera que os psicólogos que se dispõem a atender pessoas religiosas podem 

recorrer a dois modelos de integração da religião com a prática clínica: O modelo de 

integração implícita ou o modelo de integração explícita. 

 

O modelo de integração implícita da religião na prática clínica sustenta uma atitude de 

respeito para com os valores e práticas religiosas do cliente. O terapeuta que opta por este 

modelo pode ter ele mesmo suas próprias convicções, crenças e valores religiosos, ou não, e 

estas também podem ser semelhantes às do cliente ou não, mas, ao atender um cliente ele não 

tomará a iniciativa de abordar temas religiosos ou de usar recursos como a leitura de textos 

sagrados e oração na terapia. Neste modelo, a religiosidade poderá fazer parte da vida do 

terapeuta e, ou, do cliente, mas em nenhum momento se evidenciará na terapia. Assim, a 

religião estará presente na clínica implicitamente. 

 

Entretanto, se o cliente trouxer temas de sua religiosidade para serem abordados ou solicitar 

procedimentos como leitura de textos sagrados ou oração como recursos para o processo 

terapêutico, o terapeuta poderá “não se sentir confortável para continuar o atendimento e 

encaminhar este cliente a um profissional que adote o modelo de integração explícita, ou 

adotar ele mesmo este modelo na terapia a partir deste momento”, propõe Tan (2002, p. 368). 

 

O modelo de integração explícita da religião na prática clínica, por sua vez,  enfatiza a 

espiritualidade como essencial para uma efetiva terapia bem como para o crescimento pessoal 

e bem estar humano. Os terapeutas que adotam este modelo geralmente são eles mesmos 

pessoas religiosas, e não se sentem incomodados em valorizar a experiência e prática religiosa 

de seus clientes, inclusive usando-a como recurso na terapia. Contudo, Tan (2002, p. 369) 

afirma que “necessariamente o terapeuta não precisa ser ele mesmo uma pessoa religiosa 

para adotar este modelo, desde que ele seja sensível e respeite a prática religiosa de seu 

cliente, e desde que ele mesmo se sinta confortável em tratar de temas religiosos e entender o 

significado dos recursos espirituais de seu cliente”. 

 

O uso do modelo de integração explícita da religião na prática clínica não pode se dar de 

maneira aleatória ou impositiva na terapia, situação em que se tornaria um procedimento 
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abusivo. Antes, deve haver tato, responsabilidade ética e competência profissional na sua 

utilização. Tan (2002) propõe que este modelo seja empregado apenas 

 

“...se a intervenção religiosa ou espiritual seja de fato útil como 

recurso que auxilie na resolução das questões apresentadas; Se 

o sistema de crenças do cliente for respeitado e não ocorra a 

imposição do sistema de crenças do próprio terapeuta sobre o 

cliente; E, se terapeuta e cliente tiverem cuidadosamente 

definido no contrato terapêutico ou mutuamente concordado em 

algum momento da terapia a inclusão e uso de recursos 

religiosos e intervenções espirituais”. 

 

Pargament (2002) afirma que o psicólogo tem muito a ganhar ao dar importância e valorizar a 

dimensão espiritual de seus clientes e suas práticas religiosas, ressaltando a importância de 

respeitar, e se necessário, usar recursos do âmbito religioso na terapia. Entende, ainda, que a 

religião proporciona possibilidades para que os indivíduos possam construir, sustentar e 

mesmo reconstruir suas vidas, e também enfatiza a importância da interação entre os 

profissionais da psicologia e líderes religiosos para acolher as pessoas em sua busca sentido 

da vida e soluções para as questões que as angustiam e trazem sofrimento. 

 

Para Ancona-Lopez (1997) esta interação deve levar em conta as aproximações e 

distanciamentos que nela podem estar presentes, pois a prática clínica e a prática da liderança 

espiritual se dão em campos distintos e específicos. Este cuidado é necessário para se evitar 

reducionismos a respeito de ambos os domínios de ação, de modo que em tal interação se 

mantenha tanto o rigor exigido pela psicologia, enquanto pertencente ao campo da ciência, 

quanto a dimensão de mistério requerida pelo campo religioso. 

 

Muitos líderes religiosos cristãos e muitos psicólogos atuam nesta parceria, compreendem a 

importância da experiência religiosa e ao mesmo tempo a importância de um efetivo apoio à 

dimensão psicoemocional  feito por um profissional, e ficam satisfeitos com o que podem 

realizar juntos. Respeitam-se mutuamente e ao campo de ação um do outro, valorizando 

ambos os esforços que um e outro pode fazer no apoio que dão ao ser humano que com eles se 

encontra. 
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Entretanto, alguns líderes religiosos vão além. Mais do que estabelecer parceria com um 

profissional da psicologia, eles mesmos buscam formação nesta área. Embora já tenham 

formação e conhecimento num domínio e atuem no âmbito da sua religião buscam adquirir 

também o conhecimento que o domínio da psicologia oferece. Por alguma razão não se 

contentam em ter somente o conhecimento da teologia. Esta constatação permite perguntar: 

Para este líderes religiosos, o que falta na teologia que os faz desejarem uma formação em 

psicologia? O que buscam, e o que encontram, na psicologia? Para eles, qual o significado 

desta busca e quais as contribuições dela para a sua prática eclesiástica? 
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CAPITULO III 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Objetivo 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender quais as razões pelas quais líderes religiosos 

cristãos, padres e pastores, procuram formação em cursos de graduação ou pós-graduação de 

psicologia, qual o significado dessa busca, para eles, e as contribuições da psicologia para as 

suas práticas eclesiásticas. 

 

 

3.2 Método 

 

O método de investigação de uma pesquisa depende tanto do objeto estudado quanto dos 

propósitos do investigador. Sendo assim, para a elaboração deste trabalho optei pela pesquisa 

qualitativa, em uma abordagem fenomenológica. Moreira (2004, p. 59 e 60) explica que “a 

pesquisa qualitativa foca-se no ser humano enquanto agente, e cuja visão de mundo é o que 

realmente interessa”, e também que “sempre que se queira dar destaque à experiência de 

vida das pessoas, o método de pesquisa fenomenológico pode ser adequado”. 

 

Nesta pesquisa busquei compreender a partir da vivência de pessoas que são líderes religiosos 

cristãos as razões pelas quais elas procuraram uma formação em psicologia e o significado 

que elas dão a esta procura. Por essa razão, esta pesquisa se distancia da abordagem empírica 

quantitativa, pois não recorre aos procedimentos de predição, medição e controle próprios 

desta prática de investigação, e se define qualitativa, pois busca destacar os aspectos 

experienciais dos colaboradores. 
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De acordo com Delefosse (2001, p. 196), a “pesquisa qualitativa pode ser concebida como 

um lugar de cooperação, um canteiro de discussão e discursos em construção”. Nessa 

perspectiva as propostas da pesquisa em fenomenologia mostraram-se como uma boa opção 

para este trabalho, por colocarem que a compreensão deve ser buscada na interação do sujeito 

com o mundo, e nos sentidos que esta interação tem para o próprio sujeito. Como afirma 

Forghieri (2004, p. 58), “o sentido que uma situação tem para a própria pessoa é uma 

experiência intima que [...] para desvendar sua experiência o pesquisador precisa de 

informações a esse respeito, fornecidas pela própria pessoa”. Assim, esta pesquisa favorece a 

busca de compreensão do sentido que líderes religiosos dão, eles mesmos, à formação que 

buscaram em psicologia, em programas de graduação ou pós-graduação. 

 

A pesquisa fenomenológica envolve um retorno à experiência mesma, de modo que se 

obtenha descrições que darão suporte a uma análise estrutural reflexiva que possibilite a 

elaboração de um entendimento dos sentidos da experiência. Parte do pensamento de que o 

fenômeno deve falar por si, de maneira que os significados da experiência para as pessoas que 

a viveram sejam alcançados. Como explica Holanda (2006, p. 371), é alcançar “o que a 

experiência significa para as pessoas que tiveram a experiência em questão e que estão, 

portanto, aptas a dar uma descrição compreensiva desta”. 

 

A postura fenomenológica em psicologia indica que é importante compreender os significados 

que os indivíduos atribuem às suas experiências, considerando-os, sempre, no seu contexto 

sócio-cultural e pessoal, lembrando que eles são sempre singulares, peculiares. Desse modo, a 

pesquisa fenomenológica implica em compreender o significado para cada pessoa, da sua 

experiência. Neste paradigma, nenhum conhecimento se apresenta como completo, universal, 

antes, todo conhecimento está sempre conectado a um contexto e a uma vivência.  No entanto, 

considerando-se a intersubjetividade humana, a compreensão de um fenômeno abre sempre a 

possibilidade de compreender fenômenos semelhantes. 

 

O pesquisador, contudo, não o é isento de sua visão de homem e de mundo, nem dos 

pressupostos que subjazem a esta visão. Delefosse (2001) aponta que todo pesquisador possui 

ele mesmo pressupostos implícitos. Assim, o pesquisador fenomenólogo precisa se posicionar 

de modo rigoroso a cada instante em que interroga o fenômeno e o seu próprio pensar, de 

modo a que possa compreender os significados atribuídos pelos colaboradores ao fenômeno 

estudado. Para isso, é necessário que o pesquisador coloque entre parênteses os significados 
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que aquela experiência tem para ele, e se abra à compreensão dos significados apresentados 

por seus colaboradores. 

 

Merleau-Ponty (1973, p. 22) explica que ao pesquisador fenomenólogo “[...] é-lhe necessário 

suspender o conjunto de afirmações implicadas nos dados de fato de sua vida. Suspendê-las, 

porém, não é negá-la [...]”, mas, como afirma Delefosse (2001, p. 164), “aprender a olhar o 

que se encontra diante dos nossos olhos sem julgamento e sem relação com outra coisa. É 

olhar, entender e descrever aquilo que nós podemos distinguir através da palavra do outro, 

abandonando o senso comum assim como nossos pressupostos teóricos para ver de uma nova 

forma”. 

 

Embora tenha mencionado na introdução deste trabalho, considero importante repetir aqui que 

sou pastor, logo, sou um líder religioso cristão, e também sou psicólogo. Ao fazer uma 

pesquisa como esta, e com o objetivo a que se propôs, considerei que muitas questões 

implícitas neste fenômeno provocariam ressonâncias em mim, por isso, busquei suspender 

minhas considerações pessoais e iniciais, como propõe a metodologia fenomenológica, para 

me abrir às diferentes formas de compreensão conforme elas se apresentaram. Fazer isso foi 

colocar entre parênteses as minhas próprias convicções e experiências pessoais para ir ao 

encontro do fenômeno tal qual ele se apresentou. Com tal atitude, como propõe Forghieri 

(2004), olhei para o fenômeno de maneira nova, buscando um olhar ingênuo. 

 

Por essa razão, no inicio deste trabalho relembrei as minhas próprias experiências nesse 

percurso pessoal. Esse procedimento me auxiliou a refletir nos questionamentos que deram 

origem a esta pesquisa, e me possibilitou colocar entre parênteses os significados que a 

experiência tem para mim mesmo, de modo a poder me abrir aos significados oferecidos pelos 

colaboradores. 

 

Realizei, previamente, um levantamento bibliográfico sobre o tema, de modo a que as idéias 

dos diversos autores também pudessem, em um primeiro momento, serem deixadas de lado 

para que fosse possível captar o que os colaboradores colocariam sobre suas experiências, 

mas para que pudessem, em um segundo momento, servir como suporte teórico às discussões 

dos significados apresentados nas entrevistas. Isso é importante porque, como afirma Antunes 

(2005, p. 24) “a pesquisa fenomenológica não possui sujeitos que fornecem informações, mas 

colaboradores que pensam juntos o assunto.”, assim, a posição por mim adotada de 
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facilitador ao entrevistar, o suporte proporcionado pelos teóricos pesquisados, mais a 

participação dos colaboradores, por certo promoveram um procedimento adequado à 

compreensão do tema pesquisado. “Daí as coisas podem ficar mais claras”, como diz 

Amatuzzi (2001, p. 15). 

 

 

3.3 Colaboradores 

 

Martinez (1994) explica que a escolha dos colaboradores de uma pesquisa depende da 

natureza do conhecimento que se deseja alcançar. Pereira (2009) também orienta que “na 

pesquisa em psicologia fenomenológica, os sujeitos são procurados por apresentarem 

características que permitam o acesso ao tema em questão. Eles são escolhidos na medida 

em que o pesquisador reconhece neles aquela experiência que deseja estudar”. 

 

Sendo assim, para alcançar o objetivo proposto para esta pesquisa, realizei, inicialmente, 

entrevistas com dois líderes religiosos cristãos, sendo uma entrevista com um padre e uma 

com um pastor. Para a escolha dos colaboradores usei o critério de que estivessem em 

atividade nas suas práticas eclesiásticas, e que tivessem buscado formação em psicologia. Pe. 

Geraldo, nome fictício usado para preservar o sigilo de sua identidade conforme garantido no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tem trinta e três anos de idade, atua como padre 

há cinco anos, e recentemente concluiu seus estudos em um programa de pós-graduação 

Stricto Sensu em Psicologia. Meu primeiro contato com o Pe. Geraldo se deu quando 

participamos das aulas de uma disciplina que fizemos em comum em um programa de 

estudos. Quando lhe estendi o convite para ser um dos colaboradores de minha pesquisa ele se 

prontificou imediatamente.  

 

O Pr. Pedro, também um nome fictício tem cinqüenta e três anos de idade, e é pastor há vinte 

e oito anos. Há dez anos ele é graduado em psicologia, e atualmente realiza estudos de pós-

graduação Stricto Sensu nessa mesma área. Conheci o Pr. Pedro quando ele ainda era 

estudante de teologia, e desde então nao tivemos mais contato. Certo dia, assistindo a um 

programa de entrevistas pela televisão, o vi sendo entrevistado sobre temas da psicologia, e 

assim fiquei sabendo que ele havia se graduado em psicologia, além de teologia. Quando 

planejei esta pesquisa consegui fazer contato com ele, que prontamente se dispôs a participar. 
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Após a realização dessas entrevistas, como contraponto, para ampliar a compreensão do tema, 

considerei importante entrevistar um líder religioso que não tivesse buscado formação em 

psicologia. Considerei que sua visão poderia colaborar na compreensão das razões que 

levaram os colaboradores anteriormente entrevistados a procurarem conhecimentos na área da 

psicologia. Realizei, assim, uma terceira entrevista, com um pastor que não sentiu necessidade 

de obter formação em psicologia. Entrevistei o Pr. Santos, nome também fictício. Atualmente 

ele tem cinqüenta e quatro anos de idade, e há vinte e oito anos exerce sua prática pastoral. 

Conheço o Pr. Santos há muitos anos, e chegamos a trabalhar juntos durante um período. Sei 

que ele não tem formacão em psicologia, assim, o convidei a participar desta pesquisa, 

convite que ele não hesitou em atender. 

 

Essa quantidade de colaboradores mostrou-se suficiente para que eu pudesse obter os relatos 

necessários para alcançar o objetivo, razão pela qual não foi necessário buscar outros 

colaboradores. 

 

A distinção da função eclesiástica dos colaboradores, padre e pastor, e, por conseguinte 

também da denominação religiosa, uma é católica e outra protestante/evangélica, se deu por 

considerar que esses líderes religiosos representam duas importantes vertentes atuais do 

cristianismo, e porque em ambas é possível encontrar representantes que atendem ao critério 

estabelecido. 

 

 

3.4 As entrevistas 

 

Como procedimento, vali-me da entrevista individual e semi-estruturada. A opção de usar 

esse tipo de entrevista se deu porque ela possibilita ao colaborador falar mais livre e 

espontaneamente sobre o tema proposto. Além disso, Yazbec (2009, p. 53) sugere que desse 

modo “o entrevistado deixa fluir sentimentos e emoções que podem vir à tona durante a 

realização das entrevistas”. Tal recurso possibilitou captar o que os colaboradores 

compreenderam sobre o tema, pois, como afirma Giorgi (2008, p. 398), na entrevista o 

“sujeito pode exprimir abundantemente seu ponto de vista”. 

 

Dar espaço para que o entrevistado se expresse livre e espontaneamente é uma das atitudes 

básicas da entrevista que pretende atender a proposta da pesquisa fenomenológica. Como 
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declara Forghieri (2004, p. 63), nesta abordagem de pesquisa o material obtido deve “ser 

constituído de relatos espontâneos e sinceros do sujeito sobre a sua vivência”, e tais relatos 

devem ser claros, autênticos e próximos da experiência imediata do colaborador. 

 

Por se tratar de uma entrevista semi-estruturada, tomei o cuidado, ao entrevistar, que os 

colaboradores não se afastassem demais da temática proposta, de modo a poder compreender 

o que era dito na perspectiva do objetivo da entrevista. Desse modo, acompanhando a 

sugestão de Pereira (2009) fiz intervenções durante os encontros, sempre que considerei 

necessário esclarecer o que era dito sobre o tema proposto. Para esta autora, devem ser 

 

“feitas observações e assinalamentos ao colaborador durante o 

encontro, visando sempre a estimulá-lo para expressar melhor a 

sua experiência. Por isso, a entrevista se constitui, não apenas 

como um momento de obtenção de informações, mas como uma 

busca conjunta pela vivência circunscrita através do interesse 

do pesquisador” (p. 64). 

 

Para a realização das entrevistas fiz um contato prévio com aqueles colaboradores que 

correspondiam aos critérios estabelecidos, para informá-los a respeito do objetivo da pesquisa 

e convidá-los a dela participarem. Também esclareci sobre a importância de sua participação 

e colaboração para a pesquisa, bem como garanti o sigilo de cada um. Em dia, local e horário 

combinados em comum acordo com cada colaborador, as entrevistas foram realizadas, e, 

antes de serem iniciadas li e verifiquei se haviam compreendido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido4, que foi por cada um deles assinado. Para que não houvesse perda de 

informações, as entrevistas foram gravadas. O projeto de pesquisa contendo todas as 

informacões pertinentes e descrevendo a participação dos colaboradores e os procedimentos a 

serem utilizados, foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – Campus Monte Alegre, que, em reunião ordinária, 

aprovou a sua realização, decisão publicada no Protocolo de Pesquisa de nº 097/20105. 

 

 

 

                                                
4 Ver Anexo I 
5 Ver Anexo II 
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3. 5 Procedimentos para análise das entrevistas 

 

Após a realização das entrevistas fiz uma transcrição integral do conteúdo de cada uma delas. 

Essas transcrições foram enviadas cada uma ao respectivo entrevistado, para que pudesse lê-

la, tomar conhecimento do conteúdo transcrito e sugerir alguma adequação, caso sentisse 

necessidade. Em seguida fiz uma síntese, a partir de uma leitura da íntegra de cada 

transcrição, com o propósito de ter uma melhor visibilidade das experiências compartilhadas 

pelos colaboradores. A transcrição na íntegra de cada entrevista está sob os meus cuidados, 

entretanto, uma delas foi colocada em anexo6 para que o leitor deste trabalho possa verificar, 

se assim desejar, como ela se deu, e como se desenvolveu a elaboração das sínteses e da 

análise realizada. 

 

A partir da síntese levantei as colocações significativas acerca do tema, ao mesmo tempo em 

que busquei compreender os significados dessas colocações.  Apresento, assim, a colocação 

de cada entrevistado, e o modo como as compreendi no contexto de suas colocações. Em 

seguida, elaborei para cada entrevistado uma síntese interpretativa de suas colocações e de 

minhas compreensões. Esses procedimentos resultaram em uma interpretação que possibilitou 

relacionar a apreensão dos significados das experiências vividas por cada colaborador aos 

aspectos discutidos pelos autores lidos. 

 

Por fim, os resultados obtidos a partir das análises e interpretações das entrevistas foram 

considerados em uma última parte da pesquisa, na qual apresento a compreensão obtida ao 

longo da pesquisa bem como suscito outras questões acerca do tema que podem ser 

consideradas em trabalho futuro, por este pesquisador mesmo ou por outro que se interesse 

pelo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Ver Anexo III 
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CAPITULO IV 

PADRE GERALDO 

 

 

4.1 Síntese da entrevista 

 

Geraldo é católico desde a infância, e atua como padre há cinco anos. Desde o primeiro 

contato se mostrou atencioso e disposto a falar de sua atividade como líder religioso bem 

como da busca que fez por uma formação em psicologia. Em dia, local e horário acordados 

anteriormente nos encontramos, e durante quase uma hora conversamos sobre suas 

experiências eclesiásticas e sobre sua relação com a psicologia. Disse que era uma “tremenda 

alegria” poder falar disso porque pra ele isso é uma coisa verdadeira, muito viva, muito 

presente, e entende que é fácil falar quando o que se experimenta é verdadeiro. Flui. 

 

Depois de agradecer por sua prestatividade em me atender e sua disposição em falar sobre 

suas experiências expliquei que faria uma pergunta desencadeadora para a nossa conversa e 

que a partir dela dialogaríamos à medida que os temas fossem aparecendo. Então, solicitei-lhe 

que começasse falando sobre sua experiência de ser padre, sobre o que é ser padre e como ele 

havia se tornado um. 

 

Geraldo disse que ser padre é uma experiência pessoal, é uma escolha pessoal, mas que 

também acredita que a vontade de Deus está ativa nesta decisão. Para ele, Deus coloca no 

coração do ser humano este desejo, esta vocação, este chamado, e cabe à pessoa tomar contato 

com este convite divino e escolher livre e conscientemente aceitar ou não este chamado. 

 

Falou que uma vez que alguém aceita este convite que é feito por Deus, há em seguida um 

período preparatório que ocorre em um seminário, depois do qual a pessoa se torna um 

sacerdote. Explicou que esse processo de formação, na verdade, se inicia a partir do momento 
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em que um jovem se sente chamado, ou acha que tem vocação, e procura uma pastoral, que se 

chama pastoral vocacional. Ali ele é acompanhado por um padre, por uma equipe, participa 

de alguns encontros, e por meio desses procedimentos é possível perceber se de fato há 

vocação, se o interesse apresentado pelo candidato é sincero. 

 

Se forem percebidos sinais de vocação, se de fato houve o amadurecimento na fé, então esta 

pessoa é convidada a dar outro passo: depois de um ano de acompanhamento vocacional ela é 

chamada a participar de um procedimento preparatório para o seminário, que também dura 

um ano. Geraldo o considera um desafio, chamado de propedêutico. Durante este ano o jovem 

mora internamente em uma casa com outros candidatos e um padre, que é o reitor. Neste 

período ele deixa a família e se dedica integralmente a um programa de estudos 

complementares que ainda não dizem respeito à filosofia e teologia. 

 

Uma vez passado por esta fase, se o candidato não tem nenhum curso superior vai fazer uma 

graduação em filosofia num seminário, e somente depois é que vai cursar a faculdade de 

teologia num outro seminário. Se depois desta caminhada esta pessoa é considerada apta, e 

havendo a continuidade em sua vontade de ser padre, então ela finalmente assume sua função 

sacerdotal. Geraldo salienta que este é um caminho de oito anos, que vai desde a pastoral 

vocacional, passa pelo período propedêutico, depois seminário de filosofia, seminário de 

teologia, até ocorrer a ordenação sacerdotal. 

 

Para Geraldo alguém se torna um sacerdote para o povo, para amar o povo, para levar Deus 

para o coração das pessoas, para levar as pessoas até o coração de Deus, e para poder fazer 

com que as pessoas cresçam de uma maneira mais plena no relacionamento consigo mesmas, 

com os outros e com Deus. Afirma que a missão de um sacerdote também tem algumas coisas 

mais específicas, entretanto, acredita que sua principal tarefa é aproximar as pessoas de Deus, 

e que todo o resto vem em acréscimo desta relação que vai sendo construída ente o homem e 

Deus. 

 

Perguntado sobre quais práticas promovidas por um líder religioso proporcionam esta 

aproximação do homem com Deus, Geraldo explicou que são várias. São procedimentos tais 

como a oração, a participação na liturgia, nos sacramentos, e também por um contato maior 

do sacerdote com o povo, pois, é quando o ser humano de fato se encontra com o outro que 
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ele também encontra a Cristo no outro, disse. Isto porque, para Geraldo, Deus se manifesta no 

dia a dia, nas experiências, no contato com as pessoas. 

 

Mas, para o entrevistado, o sacerdote tem outra função, ou seja, ele não apenas facilita, mas 

também apresenta Deus às pessoas, e isto porque nem sempre a pessoa conhece ou já tenha 

ouvido algo sobre Ele. Sendo assim, ela não tem nenhum relacionamento com Deus, não O 

conheceu antes, então, outra missão do sacerdote é anunciar, é apresentar Deus, é fazer o 

convite. Aceitando este convite, aí ele, o sacerdote, assume o papel de facilitador, quer dizer, 

possibilita uma plenitude de relacionamento para que de fato, no encontro com Cristo, esta 

pessoa melhore a sua vida, seja mais feliz. 

 

Apesar desta compreensão sobre o trabalho que um padre realiza, Geraldo, que é padre há 

quatro anos, buscou uma formação em psicologia. Solicitado que dissesse o que ele sentiu 

faltar em sua experiência sacerdotal para que tivesse buscado a psicologia, Geraldo disse que 

algo aconteceu anterior a essa busca. Relatou que antes desse ocorrido tinha muito 

preconceito para com a psicologia. Por muito tempo achava a gente não precisava de 

psicologia, de psicólogo, que no fundo isso era pra quem já tinha um desequilíbrio maior, 

disse. Por causa desta compreensão Geraldo sempre assumiu uma postura de distanciamento 

com a psicologia, não a via com bons olhos, e achava que não precisava dela. 

 

Então, ele precisou fazer uma terapia em função de uma crise que enfrentou, e acha que foi 

bastante ajudado pela psicologia. Percebeu que teve respeitada a sua experiência religiosa, e 

que a psicologia não interferiu em sua vivência com Deus. Então, isso mudou a sua opinião, a 

sua visão em relação à psicologia. Tanto que a partir deste momento passou a querer ter 

aquele conhecimento também, pois a psicologia o ajudou a perceber alguns aspectos de si 

mesmo que não havia percebido antes, e ele achou isso muito interessante, muito legal. 

 

Explicou, então, que quando estava no penúltimo ano de teologia, foi ordenado diácono. Na 

ordenação diaconal são feitos todos os votos que tornam aquela pessoa já pertencente ao 

clero, à igreja, ou seja, deixa-se de ser um leigo e passa-se a assumir as responsabilidades de 

um sacerdote, e aquilo, de fato, mexeu comigo, disse, e acrescentou: Eu fiquei mal, mal, e esse 

foi o motivo da minha crise. Só que eu não conseguia perceber isso aí. Falou que foi somente 

através do aconselhamento psicológico que ele percebeu que aquilo que estava vivendo era 

uma crise pela decisão que teria de tomar, e padre nenhum me ajudaria melhor naquele 
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momento do que um psicólogo, porque o meu problema não era espiritual, concluiu. E foi o 

que aconteceu, a ponto de Geraldo dizer para si mesmo, na ocasião: Essa ciência é boa, isso 

aí pode prestar um serviço tremendo. Então foi aí que surgiu sua primeira simpatia, quebra 

dos preconceitos, e o interesse pela psicologia. 

 

Logo ele se imaginou atendendo as pessoas de sua paróquia tendo esse tipo de conhecimento 

e técnicas que a psicologia proporciona. Quando ele começou a atender espiritualmente sentiu 

falta de dicas mais práticas sobre como fazer direção espiritual na igreja católica. Explicou 

que existe uma formação geral de teologia, só que não existe uma orientação prática sobre 

como abordar a pessoa nos encontros e diálogos, e percebia que lhe faltava esta habilidade. 

Entendeu que a psicologia poderia lhe oferecer esta capacidade, e assim fazer uma direção 

espiritual com mais qualidade. Para Geraldo, o conhecimento que a psicologia poderia lhe dar 

também o ajudaria a entender melhor as questões espirituais da pessoa a quem ele atendesse. 

Ele queria aprimorar o seu trabalho sacerdotal e sentia que a psicologia poderia trazer muitas 

contribuições para isso, entendia que a psicologia o ajudaria a melhorar, qualificá-lo mais 

ainda para o seu trabalho como diretor espiritual. 

 

Geraldo explica que era exatamente isto que ele esperava encontrar na psicologia. Buscava 

um auxilio instrumental, uma ferramenta, técnicas, conceitos sobre o ser humano e suas 

questões. Técnicas, num primeiro momento, era o que mais interessava para ele inicialmente. 

Algo mais prático, mais aplicável. Entendia que se as encontrasse poderia automaticamente 

aplicá-las na direção espiritual. Mas, o entrevistado diz haver encontrado mais. Por exemplo, 

entendeu com a psicologia que o homem de fato vai construindo a sua história através das 

suas escolhas, e isto também o ajudou muito no seu trabalho de direção espiritual, pois 

compreendeu que devia dar às pessoas a oportunidade e a responsabilidade de decidirem por 

elas mesmas. 

 

No seu trabalho com as pessoas Geraldo percebia que faltava algo, que faltava alguma coisa. 

Da parte da direção espiritual faltava uma estruturação para aquele encontro espiritual porque 

o sacerdote vai para o contato com o outro com poucas ferramentas, ele vai com a teologia, só 

que ele não tem uma técnica de abordagem, de acolhimento, de início ou final de conversa. 

Percebeu que no seu atendimento às pessoas faltava isso, e que a psicologia, pela experiência 

que já havia tido em razão da terapia que havia feito, e também por aquilo que via em sua 

prática sacerdotal, poderia ajudar muitíssimo. Para ele, a psicologia o ajudaria não só a 
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estruturar o encontro dele com as pessoas e a forma de diálogo, mas também a discernir as 

questões espirituais de outras questões, como as psico-emocionais, por exemplo. Achou que 

isso seria fundamental para decidir sobre quais atitudes tomar e sobre quais orientações dar a 

estas pessoas. E, conseguindo fazer esta distinção poderia compreender melhor as questões 

espirituais, particularmente, e como padre dar a elas a atenção que de fato deveria dar. 

 

Falou então, da ausência de estudos voltados para os temas da psicologia no programa de 

teologia do seu seminário. Disse acreditar ser fundamental que os seminários revejam esta 

situação, porque o padre lida com seres humanos, e ele precisa conhecer sobre quem ele lida, 

quem ele trata, quem ele cuida. Para ele, um padre pode prejudicar a vida de uma pessoa 

numa conversa, mesmo sem querer, por não ter a devida percepção sobre o ser humano que a 

psicologia proporciona. É que um padre muitas vezes é considerado pela pessoa que o procura 

como um meio Deus, disse. Assim, aquilo que ele fala para esta pessoa é lei, mais do que um 

psicólogo, muitas vezes, porque tem a força religiosa por trás, a autoridade religiosa por trás. 

Então, se o padre não tiver estrutura, se não tiver embasamento, se não souber como lidar com 

a pessoa, um aconselhamento, uma conversa de meia hora, pode prejudicá-la de uma maneira 

muito forte. 

 

Geraldo explicou a razão para pensar desta maneira. Para ele, a teologia enfoca 

expressivamente o âmbito espiritual e não abarca as outras dimensões que são inerentes ao ser 

humano. Entretanto, explica, o homem precisa ser visto como um ser único, dotado de várias 

dimensões: espiritual, psicológica, e outras. Cada área deve ser cuidada por um profissional 

específico, habilitado nessa área. Mas isso é um ponto de vista pessoal, acrescenta. Eu acho 

que a gente precisa ter muito cuidado pra lidar com o ser humano, ainda mais no mundo de 

hoje em que as coisas são tão complexas, tão difíceis. 

 

Tendo ouvido Geraldo relatar sobre suas expectativas em relação à psicologia e o que ela 

poderia oferecer para a sua prática sacerdotal, perguntei sobre o que ele havia de fato 

encontrado na psicologia. Primeiro, encontrei a psicologia humanista, disse. Explicou que 

buscava na psicologia alguma coisa que não fosse contrária àquilo em que acreditava, porque 

no plano de vida que possui os valores são fundamentais, pautam sua vida, garantem sua 

existência. São, por exemplo, a crença em Deus, a crença no amor de Deus, o relacionamento 

de Deus com o ser humano que o capacita para uma vida mais plena, e outros. Para ele, a 
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psicologia humanista, especificamente, mantém uma posição de respeito em relação ao crente, 

à pessoa que faz a experiência religiosa. 

 

É por aqui que eu vou conseguir trabalhar com as duas áreas [teologia e psicologia] sem 

necessariamente precisar chocá-las, sem precisar ficar colocando uma em oposição a outra 

em guerra, disse ter pensado ao encontrar a linha teórica humanista, embora fosse consciente 

de que sempre vão existir diferenças entre uma e outra [teologia e psicologia], mas, apesar 

disso entendia que era possível um trabalho conjunto nos dois domínios. Esse respeito pela 

experiência religiosa foi para ele o primeiro aspecto que procurava. Por quê? É a minha vida, 

eu sou padre, se eu encontrar uma coisa contra essa eu vou fazer o quê?, questionava, 

alegando ainda que encontrou nesta linha teórica a atitude de não afirmar nem negar a 

existência de Deus. Eu até gosto disto porque eu acho que a psicologia não tem que negar e 

nem afirmar nada acerca de Deus, disse. 

 

Depois disso, Geraldo começou a aprofundar seu contato com a psicologia, e aí começou a 

encontrar outros elementos que o ajudavam muito, particularmente estudando as idéias de 

Rogers. Eu fui ler. Claro que nem tudo que eu lia ali eu concordava, mas aí eu entrei no 

aconselhamento psicológico, e fui cada vez vendo que eu tinha dado o passo certo porque 

quando, quando eu trazia aquilo pra prática comecei a ver resultado, na prática, muito 

resultado, sabe, uma melhora mesmo da direção espiritual... falou empolgado. 

 

Para ele a psicologia trouxe outra contribuição: Me fez conhecer melhor a teologia, porque eu 

tinha que me aprofundar mais na teologia, porque eu tive que olhar mais especificamente 

sobre o homem, sobre algumas características do homem que na minha formação em teologia 

tinham passado. Desse modo, diz, passou a ter uma visão mais ampla do homem. 

 

Geraldo considera que atingiu o objetivo que buscava. E qual era o meu objetivo quando eu 

entrei? pergunta, buscar contribuições, buscar elementos, conhecimentos da psicologia que 

melhorassem, que aprimorassem a minha prática sacerdotal, responde. Isso o deixou feliz, 

porque ao alcançar seu objetivo na formação em psicologia ele percebe que atingiu aquilo que 

esperava. Ele não queria um diploma somente, um titulo apenas, ele queria conhecimento, 

subsídios para a sua prática, um aprimoramento para o seu serviço à igreja, e conseguiu. 
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Quis saber, então, se Geraldo encontrou na psicologia uma aliada para a sua prática 

sacerdotal, e ele disse que foi exatamente isto que encontrou, que havia conseguido uma 

companheira, e que ela agora vai acompanhá-lo durante toda a vida, e mais ainda, que vai 

estimular outros padres e seminaristas a também buscarem se aproximar da psicologia. Esse é 

um dos meus objetivos daqui pra frente, afirmou, entendendo não haver sentido adquirir o 

conhecimento que adquiriu e ficar guardando tudo isso para si apenas. 

 

Levando isso em conta, perguntei ao Pe. Geraldo se ele já havia percebido alguma utilidade, 

algum efeito na sua prática eclesiástica daquilo que mencionou haver encontrado na 

psicologia. Sem dúvida, sem dúvida, respondeu. Pedi que ele falasse sobre isto, e ele falou. 

Falou sobre como a fenomenologia, por exemplo, o ajudou a valorizar o sentido da 

experiência para o outro, para a pessoa mesmo. Para ele essa era uma atitude que antes não 

possuía, pois, ao receber alguém para a direção espiritual, assim que entrava em contato com 

ele já ia querendo interpretar o que a pessoa dizia, mas, à luz da sua própria experiência, da 

sua própria vivência, das suas próprias razões quanto àquilo que ouvia, sem se importar de 

fato com o que aquele relato significava para a própria pessoa. No fundo eu achava que a 

pessoa estava ali pra contar alguma coisa e que eu tinha que escutar aquilo e depois dar uma 

solução, alguma interpretação, justifica. 

 

Para Geraldo, escutar a partir do outro foi transformador. Para ele foi um exercício dificílimo, 

mas isso foi transformador, pois passou a agir diferente. Primeiro assumiu a atitude de 

acolher, do jeito que estava, do jeito que chegava. Depois, ouvir, e tentar devolver para a 

pessoa o que ouvia. Isso era algo que ele nunca havia feito. Passou a fazê-lo, e gostou, achou 

eficaz. Devolver à pessoa que falava aquilo que ele havia ouvido para ver se tinha entendido, 

e para ver se a pessoa que falava também ampliava um pouco a consciência sobre aquilo que 

ela mesma sentia, aquilo que ela falava. Relata que percebeu suas conversas com as pessoas 

tomarem um rumo interessante, porque não era mais o seu rumo, mas era o rumo da própria 

pessoa, o rumo da experiência da pessoa. 

 

Depois, percebeu também que quando a pessoa é livre para tomar suas decisões, há mais 

autenticidade. Antes ele achava que ele é quem devia falar tudo, decidir pela pessoa e apenas 

dizer o que ela devia fazer. Agora, com o suporte que a psicologia lhe trouxe, passou a ver 

mais significado nas atitudes tomadas pelo consulente quando as decisões eram tomadas a 
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partir daquilo que a pessoa compreendia e escolhia. Para Geraldo, as três atitudes sugeridas 

por Rogers: aceitação positiva, empatia e congruência, particularmente, o ajudaram muito. 

 

O entrevistado relata que em sua própria experiência, num determinado momento de sua vida, 

recebeu uma orientação espiritual muito diretiva, coercitiva. Hoje, a partir da psicologia, eu 

tenho essa consciência de que não adianta a gente querer ser coercitivo, Cristo não era 

coercitivo, ele convidava, ele não impunha, desabafa. Geraldo diz perceber que o padre, que o 

diretor espiritual, tem que apontar sim um direcionamento, pois, se ele não fizer isto não 

estará fazendo direção espiritual, mas, que isso tem de ser feito numa atitude de respeito, de 

acolhimento. 

 

Para ele é exatamente assim que a psicologia dá apoio à teologia. O entrevistado entende que 

a psicologia não substitui a direção espiritual, ou seja, não é porque se tem a psicologia que 

alguém vai dizer que não precisa mais de Deus. Pra mim o ser humano tem dimensões que se 

inter-relacionam, mas que são cuidadas de maneiras distintas, afirma, esclarecendo que a 

dimensão espiritual é uma dimensão, a dimensão psicológica é outra dimensão, e que não dá 

pra achar que é só cuidando da dimensão psicológica que o homem se torna pleno, porque ele 

tem uma dimensão espiritual que precisa ser cuidada. Se ele não olhar para essa dimensão 

espiritual, vai faltar alguma coisa. 

 

Perguntei a Geraldo o que envolve essa dimensão espiritual, e ele disse que é o encontro do 

homem com Deus, é aquilo que a igreja católica chama de consciência moral ou coração, um 

‘espaço’ dentro da pessoa que só Deus basta, que só Deus responde, e que também não 

substitui a dimensão psicológica, nem a dimensão física, nem a biológica, nem outra qualquer, 

mas que também não é substituída por nada. Para ele não adianta querer fazer uma 

experiência de terapia achando que vai resolver tudo porque essa dimensão espiritual vai 

continuar aberta se não for cuidada. Ele acredita que quanto melhor o ser humano cuida de 

todas as dimensões mais ele vive plenamente. 

 

Neste momento de nossa conversa solicitei a Geraldo que dissesse como ele considera a 

relação entre a psicologia e a religião a partir de sua própria experiência com estes dois 

domínios. Ah, de harmonia, falou. Para ele tem que haver muito diálogo entre ambos, porque 

a psicologia pode oferecer à teologia os conhecimentos que possui dando de fato uma 

contribuição muito importante, com conhecimentos científicos, dos quais a teologia não pode 
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abrir mão, e por outro lado a teologia também pode informar à psicologia sobre aspectos 

interessantes da dimensão espiritual, da vida espiritual, de como isso é importante para o ser 

humano. Para o entrevistado é importante que o psicólogo esteja preparado para entender o 

significado da experiência religiosa na vida das pessoas, ou como elas se relacionam com o 

sagrado, ou de que maneira isso implica nas atitudes, ou na vida, ou nos relacionamentos, nas 

escolhas que elas vão fazer. Para ele, uma ciência que vai se fechando em si mesma tem a 

tendência a definhar. 

 

Geraldo entende que pode falar que há harmonia entre psicologia e religião porque a 

psicologia não o fez abandonar o sacerdócio, ele não deixou de ser padre por causa da 

psicologia. Pelo contrário, a psicologia me ajudou a ser mais padre, afirma. Isto porque, de 

acordo com ele, a psicologia o ajudou a acreditar em mais coisas, a perceber mais detalhes da 

dimensão espiritual do homem que somente a teologia não possibilitava. Diz que atualmente 

tem gosto tanto pela psicologia como pelo sacerdócio, e que está mais convicto ainda do 

sacerdócio e exercendo-o com mais qualidade depois que fez a formação em psicologia. 

 

Além disso, agora, ao fazer as homilias durante a missa, após a leitura do Evangelho, suas 

interpretações dos textos e as adequações que faz deles aos dias de hoje estão intensamente 

influenciadas por aquilo que a psicologia lhe ensinou. Diz perceber quanto a psicologia está 

presente em sua fala, sem prejuízo da dimensão espiritual, mas por aquela aprimorada. Para 

Geraldo a psicologia está tão intimamente ligada à religião que ela influenciou muito a sua 

homilia, a sua direção espiritual, o seu relacionamento com os outros e também alguns 

aconselhamentos que às vezes dá para pais, para mães, e especialmente para as crianças mais 

novas da catequese. Diz sentir que a maneira de lidar com as crianças, a maneira de acolher as 

crianças está bem diferente, para melhor. Toda a minha prática como padre, de um modo 

geral, foi influenciada, conclui. 

 

Pedi a Geraldo que falasse sobre o que a psicologia não lhe deu, que ele percebeu que ficou 

faltando. A sua fala foi: 

Eu não vim buscando na psicologia que ela atendesse todas as 

minhas inquietações. Eu vim buscando alguma contribuição. 

Então, qualquer coisa que ela me desse já estava bom, porque 

como eu vim buscando algo, então qualquer coisa que ela me 

desse, que ela me oferecesse eu já estava feliz. Então, eu não 
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posso dizer que a psicologia falhou ou que deixou de me dar 

algo. Claro que muita coisa que eu vi durante o caminho eu não 

concordei, em algumas linhas teóricas a respeito do que 

falavam sobre experiência religiosa, sobre o comportamento 

humano, às vezes eu deletei, porque de fato eu vim buscar na 

psicologia contribuição, então o que não era contribuição eu 

simplesmente não dei atenção. Então, eu não fiquei 

decepcionado, eu não fiquei triste, não achei que está faltando. 

Ela me ajudou muito e tem muito mais coisas que ainda pode 

me ajudar. Eu adquiri contribuições importantes, mas sei que 

ainda há muitas outras. 

 

Agradeci ao Pe. Geraldo por sua atenção e disponibilidade em partilhar um pouco da sua 

experiência enquanto líder religioso que buscou uma formação em psicologia, e perguntei se 

ele tinha algo a acrescentar àquilo que havia dito. Ele falou: 

 

Bom, a primeira coisa que eu diria é que eu penso que nenhuma 

pessoa, um profissional que exerça uma tarefa, como um padre, 

por exemplo, pode estar suficientemente satisfeito com tudo 

aquilo que adquire porque sempre é possível ampliar seu 

conhecimento. Ninguém é pleno, ninguém sabe tudo. Até porque 

eu acredito que o ser humano, além dessa dimensão... ele é um 

mistério, e quanto mais a gente se aproxima do mistério mais a 

gente percebe que ele é grande, que ele é infinito, que a gente 

não consegue abarcá-lo por completo. Então a vontade que eu 

tenho é de continuar buscando, continuar crescendo, continuar 

estudando e incentivar que outras pessoas o façam também, e 

continuar me utilizando disso na minha prática. 
 

 

4.2 Análise da entrevista 

4.2.1 Colocações e significados a respeito do tema 
 

1- Geraldo é um líder religioso cristão, ele é padre. Contou que foi “uma escolha pessoal, 

mas eu acredito muito que é a vontade de Deus”.  



 66 

Geraldo demonstra convicção pela escolha que fez. Ele poderia ter seguido carreira 

profissional em outra área, pois antes mesmo de cursar teologia já havia feito outro curso de 

graduação, mas a idéia de que Deus tinha uma tarefa específica para ele o levou a optar pelo 

sacerdócio da igreja católica. Embora alegue ter tomado essa decisão por sua própria vontade, 

admite, entretanto, entender que isto não teria acontecido se não sentisse que Deus o 

convocava para tal atividade. 

 

2- Tornou-se padre com o propósito de amar as pessoas, para apresentar Deus a essas 

pessoas, bem como para estimular as pessoas a irem a Deus. 

 

Geraldo apresenta uma atitude positiva quanto a sua prática sacerdotal. Quando fala sobre ela 

o faz com muita vivacidade e entusiasmo. Ele assume que se tornou padre com a intenção de 

alcançar três objetivos específicos: amar as pessoas, falar sobre Deus para elas, e para 

estimular as pessoas com quem entra em contato a sentirem interesse por uma relação com 

Deus. 

 

O amor pelas pessoas e a compreensão que elas devem ter da importância do contato com 

Deus evidenciam quanto o Pe. Geraldo considera significativa a atenção que deve dar à 

dimensão espiritual do ser humano. 

 

3- Além disso, ele demonstra compreender que um líder religioso cristão também deve 

se interessar pelo bem estar pessoal dos membros de sua congregação, o que inclui, além 

da atitude religiosa, que “as pessoas cresçam de uma maneira mais plena no 

relacionamento consigo mesmas”. 

 

Embora o ser humano precise dar atenção à sua dimensão espiritual e o líder religioso 

contribua para que isso ocorra, Pe. Geraldo reconhece que as outras dimensões humanas não 

podem ser desconsideradas. Ao expor tal compreensão, ele evidencia entender que a 

promoção do bem estar dos indivíduos de sua congregação envolve os diversos aspectos do 

cotidiano pessoal de cada um deles, inclusive aqueles relacionados à sua subjetividade e 

emoções. Entende, assim, que um líder religioso não deve se isentar de promover esses 

aspectos também, correndo o risco de realizar indevidamente sua tarefa sacerdotal se não 

proceder desse modo. 
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4- É por meio das práticas litúrgicas que realiza que Pe. Geraldo sente estar cumprindo 

sua missão enquanto sacerdote para o povo, mas acredita fazer isso mais plenamente no 

contato individual com as pessoas. 

 

Ao desempenhar as atividades sacerdotais, ele encontra significados para a sua função, que 

considera ser uma “missão”. Ele entende que as práticas litúrgicas que promove e realiza o 

ajudam a cumprir a sua missão, evidenciada nos objetivos anteriormente mencionados pelos 

quais se tornou um padre, mesmo assim, é quando está em contato pessoal com os membros 

de sua paróquia que ele crê estar sendo de fato eficaz com essa missão. 

 

Isso porque, quando Pe. Geraldo atende individualmente os membros de sua paróquia ele 

entra em contato com questões pessoais que não são por ele conhecidas quando apenas 

promove e realiza os ritos sagrados para a comunidade reunida. Percebe que é neste momento, 

então, quando atende a cada um, que de fato pode colaborar para o completo bem estar de 

quem busca a igreja, pois é quando ele pode oferecer mais do que os ritos, os quais considera 

necessários e importantes, mas apenas partes no propósito de atender ao ser humano como um 

todo. 

 

Para ele, além da participação nos ritos as pessoas também precisam ser acolhidas e 

compreendidas individualmente. 

 

5- Geraldo é um líder religioso cristão que buscou estudos na área da psicologia. 

Perguntado sobre o que havia faltado em sua experiência como padre para que 

recorresse à psicologia, ele apresentou duas razões. A primeira foi uma crise pessoal, 

que o levou a um processo terapêutico. Antes desse primeiro contato ele tinha “muito 

preconceito contra a psicologia. É, mesmo na época do seminário eu achava que a gente 

[padres] não precisava de psicologia, de psicólogos, então, eu sempre tive uma relação de 

distanciamento com a psicologia”. 

 

Pe. Geraldo não via com “bons olhos” (sic) a psicologia. Para ele, a psicologia era um recurso 

para quem “já tinha um desequilíbrio maior, ou, como a gente às vezes escuta falar, pra quem 

já era louco” (sic). Por haver desenvolvido tais concepções acerca da utilidade da psicologia 

ele sempre manteve certo distanciamento desta ciência. Essas atitudes que Pe. Geraldo diz 

haver mantido em relação à psicologia durante algum tempo de sua vida têm sido 
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manifestadas por muitos outros líderes religiosos cristãos. Ele não é uma exceção. É comum 

encontrar outros com uma atitude de preconceito, distanciamento, e até de rejeição com 

respeito à psicologia e ao trabalho que os profissionais desta área realizam. 

 

Mesmo assim, em um momento pessoal de crise, de angústia por uma indecisão que o 

incomodava, Geraldo não encontrou outro recurso senão a terapia. Ele não conseguia 

identificar o que o incomodava, nem como resolver essa situação. Ele já tinha a religião ao 

seu dispor e também já estava envolvido com os estudos da teologia, apesar disso, o recurso 

que a psicologia oferecia foi o que o beneficiou nesse momento de sua vida. Assim, uma 

situação pessoal o levou a dar os primeiros passos para uma aproximação com a psicologia. 

 

Quando estava no penúltimo ano de teologia, Geraldo foi ordenado diácono. Na ordenação 

diaconal são feitos todos os votos que tornam aquela pessoa já pertencente ao clero, à igreja, 

ou seja, deixa-se de ser um leigo e passa-se a assumir as responsabilidades de um sacerdote, e 

essa experiência foi impactante para ele. Surgiram muitas dúvidas e incertezas, mas Geraldo 

nem conseguia identificá-las e nem conseguia explicações nem razões para elas. Mas, se 

sentia bastante incomodado. 

 

Ele foi orientado a buscar um psicólogo e fazer terapia, e, apesar de sua postura para com a 

psicologia anteriormente mencionada, ele assim fez. Foi somente através de um 

acompanhamento psicológico que ele percebeu que aquilo que estava vivendo era uma crise 

pela decisão que teria de tomar em seguir adiante com sua intenção de ser padre e assumir as 

responsabilidades inerentes a essa escolha, “e padre nenhum me ajudaria melhor naquele 

momento do que um psicólogo, porque o meu problema não era espiritual” (sic). 

 

Após um período de terapia Geraldo se sentiu melhor, se sentiu beneficiado pelo que a 

psicologia fez por ele. Conheceu melhor a si mesmo, reviu sua própria história, ressignificou 

suas questões, e tomou sua decisão, definiu sua escolha, se tornou um padre. Foi assim que 

surgiu sua primeira simpatia, quebra dos preconceitos, e o interesse pela psicologia. 

 

“E me ajudou respeitando a minha experiência religiosa, não 

interferindo diretamente na minha vivência com Deus, então 

isso me fez, mudou a minha opinião, a minha visão em relação à 

psicologia, aí pensei: essa ciência é boa” (sic). 
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6- A segunda razão, apresentada por Geraldo, que o fez estudar psicologia tem a ver 

com a sua prática sacerdotal em atender as pessoas particularmente. “Porque eu percebi 

[...] que eu conversava, e que se eu tivesse um conhecimento psicológico eu poderia 

entender mais o problema da pessoa” (sic). 

 

Ao dar atenção às necessidades específicas das pessoas é que Pe. Geraldo sentiu quão incapaz 

era para dar conta delas. Muitas vezes lhe eram apresentadas questões que não eram apenas 

do âmbito da religiosidade, e nessas situações ele se sentia incapaz de atender devidamente a 

essas pessoas porque lhe faltavam recursos e habilidades para entender e agir devidamente em 

tais situações. Isso o fez perceber que o ser humano precisa mais do que religiosidade para 

estar plenamente satisfeito. “A religião é importante, mas ela não é tudo” (sic). 

 

Após os rituais religiosos que Pe. Geraldo promovia muitas pessoas o procuravam para 

conversar. Algumas ele atendia naquele momento, outras depois. As pessoas retornavam à sua 

rotina de vida e a outras questões que, embora fossem amenizadas pela participação no ritual 

religioso não eram resolvidas ali. Procurado por muitas delas para dar alguma orientação 

sobre essas outras questões, Pe. Geraldo notou que somente o conhecimento da teologia não 

era suficiente para resolvê-las. Dizia algo ao consulente desejando acalmar um pouco sua 

angústia, expressava algum tipo de orientação que como líder religioso podia oferecer, mas no 

íntimo sentia que não estava realizando com eficácia sua tarefa. Entendeu, então, que a 

psicologia poderia ajudá-lo também na sua prática sacerdotal, como antes o ajudara em uma 

crise pessoal. 

 

Pe. Geraldo não tinha dúvidas quanto a orientação espiritual que fazia, mas se sentia 

vulnerável quando precisava abordar outros temas. Nesses momentos sentia que faltava um 

elemento para compreender melhor o real significado daquilo que as pessoas lhe 

apresentavam. Ele não precisava entender melhor o espírito, porque isso a teologia já lhe 

oferecia, “mas eu precisava entender melhor o homem que estava ali, porque ninguém é só 

espírito, não é?” (sic). A psicologia se mostrou para ele, então, como uma ciência que poderia 

ajudá-lo a melhorar, a qualificar, o seu trabalho sacerdotal. 

 

7- Quando perguntei o quê, especificamente, ele desejava encontrar na psicologia e de 

que modo isto poderia ser útil para ele em sua prática como líder religioso cristão, 

Geraldo não titubeia e expressa assertivamente o que buscou na psicologia. Ele “buscava 
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um auxilio instrumental. Eu buscava um instrumental, ferramenta, se a gente pode chamar 

assim , técnicas, conceitos” (sic). 

 

O principal interesse do Pe. Geraldo foram as técnicas, os instrumentos, e as atitudes de 

manuseio que um psicólogo assume para lidar com as diversas questões que são trazidas pelas 

pessoas. Ele já possuía o conhecimento necessário do domínio religioso e lidava bem com o 

aspecto espiritual do ser humano, mas lhe faltavam habilidades para abordar este ser humano 

em suas outras dimensões. Geraldo percebeu em sua experiência como líder religioso que 

cuidar o ser humano apenas no âmbito espiritual era executar uma tarefa incompleta, mas, ao 

mesmo tempo se sentia inapto para fazer mais porque ele não tinha recursos práticos para 

isso, então ele buscou estudos em psicologia por entender que assim podia obter esses 

recursos. 

 

8- Embora tenha dito que desejava apenas encontrar as técnicas e instrumentos que o 

motivaram aos estudos em psicologia, ao fazer isso Pe. Geraldo também ampliou o seu 

conceito acerca do ser humano. “Como é que a gente tem que olhar o homem? Não existe 

uma só dimensão [... é preciso olhar] o homem como um ser único, dotado de várias 

dimensões [... e] o estudo me ajudou muito a fortalecer esta compreensão e até ampliá-la”. 

 

Embora Pe. Geraldo tenha buscado na psicologia técnicas e instrumentos, ele entende que 

encontrou mais do que desejava, ou seja, com os estudos em psicologia ele também ampliou a 

sua maneira de ver o ser humano, de compreendê-lo, e de abordá-lo. 

 

Antes dos estudos em psicologia, a maneira de compreender o ser humano adquirida em sua 

formação teológica predominava na abordagem que Geraldo fazia às pessoas quando estas 

expunham suas questões, mesmo que essas não fossem do âmbito espiritual. Agora, Pe. 

Geraldo demonstra equilíbrio em sua postura quando, sendo líder religioso, reconhece que 

promover o bem estar inclui não apenas atender no âmbito da espiritualidade, mas 

compreender a pessoa como alguém dotado de outras importantes dimensões também. 

 

O conhecimento adquirido por ele ao fazer estudos em psicologia contribuiu para essa 

compreensão, de modo que a sua atenção para as pessoas a quem atende não está mais 

direcionada apenas para um aspecto, mas, agora o seu olhar e o conceito que tem sobre o ser 
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humano estão ampliados. “Eu não tinha toda essa compreensão, eu tenho essa compreensão 

em função do estudo” (sic).  

 

9-  Pe. Geraldo encontrou o que havia ido buscar na psicologia. Quando lhe perguntei se 

ele havia sido atendido em suas expectativas, ele foi efusivo: “Ah, totalmente, totalmente”, 

foi o que disse. 

 

Ele realizou estudos em psicologia para encontrar conhecimentos, técnicas, instrumentos, 

recursos que aprimorassem sua prática sacerdotal no atendimento às pessoas. Desejava 

compreender melhor essas pessoas e ter habilidade, discernimento e procedimentos práticos 

para isso. Ele não quis apenas um diploma ou um titulo, ele desejou conhecimento e 

subsídios. Pe. Geraldo encontrou na psicologia aquilo que ele sentia faltar em sua experiência 

de líder religioso cristão para atender as pessoas individualmente. 

 

10- Sobre o que significa ter adquirido conhecimentos em psicologia, com relação à sua 

prática sacerdotal, Geraldo explica que encontrou uma “aliada. A gente não tem 

nenhuma formação psicológica no seminário, e isso é fundamental porque o padre lida 

com seres humanos, e [...na psicologia] encontrei uma aliada, é como uma companheira 

mesmo”. 

 

Em sua formação para o sacerdócio no programa de teologia, os estudos voltados para os 

temas da psicologia que Geraldo fez não o deixaram satisfeitos. Recebeu um conhecimento 

geral, mas não orientações detalhadas sobre como abordar as pessoas individualmente, e nem 

sobre como dar atenção às suas necessidades de maneira mais ampla do que apenas 

abordando pelo viés espiritual. Mas, porque lida com seres humanos ele entendeu que o 

conhecimento específico desta ciência seria importante para a sua prática, assim, ao buscar a 

psicologia ele encontrou uma aliada e fez dela uma parceira para o seu sacerdócio. 

 

11- Os conhecimentos adquiridos da psicologia modificaram para melhor a prática 

sacerdotal de Geraldo. Ele passou a valorizar a experiência das próprias pessoas a quem 

atende, mais do que a sua própria opinião e discernimento sobre elas. “Me ajudaram 

muito as três atitudes sugeridas por Rogers: aceitação positiva, empatia e congruência”. 
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Geraldo passou a dar mais atenção ao significado que as próprias pessoas têm quanto às suas 

experiências. Antes de estudar psicologia e adquirir as habilidades que encontrou, enquanto 

ele as ouvia ia elaborando sua própria interpretação ao que elas diziam e o mais rápido 

possível apresentava um ‘veredicto’ e expressava a orientação que achava necessária. 

 

Estudando psicologia ele encontrou orientações sobre procedimentos que mudaram sua 

atitude, particularmente ao estudar Rogers, quando este discorre sobre atitudes que sejam 

adequadas a quem busca o bem estar das pessoas. Com isso, Geraldo passou a ter mais 

satisfação com os resultados de seu trabalho e se sentiu mais eficaz em sua prática sacerdotal. 

 

12- Pe. Geraldo também assumiu uma nova atitude no momento de orientar as pessoas 

após ouvir as questões que por elas são apresentadas. Hoje, “a partir da psicologia, eu 

tenho essa consciência de que não adianta a gente querer ser coercitivo, Cristo não era 

coercitivo, Ele convidava, Ele não impunha”. 

 

Como líder religioso cristão, Pe. Geraldo exerce a tarefa de orientador espiritual. Nessa 

prática costumeiramente direcionava a pessoa a quem atendia a assumir procedimentos que 

ele considerava adequados àquela pessoa, relacionados à questão que lhe era apresentada. 

Contudo, a partir do conhecimento que adquiriu da psicologia compreende agora que essa não 

é a melhor atitude. 

 

Assim, em seus atendimentos como orientador espiritual, o Pe. Geraldo agora se coloca numa 

posição de acolhimento e respeito à autonomia humana, possibilitando que a própria pessoa 

tome a sua decisão. Com isso, ele não deixa de expressar aquilo que entende ser adequado, 

não deixa de cumprir sua função sacerdotal, entretanto, não faz mais isso de maneira 

coercitiva, impositiva. Expõe a orientação que considera necessária, mas deixa que a pessoa 

faça o que quiser com a orientação que lhe dá. Ao agir assim, tem percebido que as pessoas 

compreendem melhor as escolhas que fazem, as decisões que tomam, e ele se sente mais 

satisfeito com os resultados. 

 

Pe. Geraldo se lembra de Cristo e de como Ele tratava as pessoas, mesmo quando elas 

estavam em erro. Ele faz menção ao modo como Cristo as corrigia e as orientava a atitudes 

diferentes. “Cristo não era coercitivo, Ele convidada, Ele não impunha” (sic). Com essa 

reflexão, Pe. Geraldo evidencia que a partir da psicologia ele passa a ver outras atitudes de 
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Cristo, mais do que as regras que Ele ensinava, e também elabora uma releitura sobre sua 

prática, desejando evidenciar tais atitudes de Cristo em seu próprio sacerdócio,  

 

13- O Pe. Geraldo não se sente menos religioso ao usar os recursos da psicologia na sua 

prática sacerdotal, antes, tomando como referência sua própria experiência entende que 

teologia e psicologia se apóiam mutuamente em favor das pessoas. “Pra mim o ser 

humano tem dimensões que se inter-relacionam, se interagem, mas que são cuidadas de 

maneiras distintas... eu sinto que a psicologia me ajudou a ser mais padre”. 

 

Ao usar os recursos da psicologia Geraldo sente que está realizando um serviço mais eficaz 

enquanto padre, e não substituindo uma prática pela outra. Desse modo, considera que o medo 

que sentia antes, de que a psicologia substituísse a teologia, não existe mais para ele. Ao 

declarar que o ser humano deve ser atendido em suas distintas dimensões ele evidencia sua 

compreensão de que psicologia e teologia são dois domínios que, agindo em comum interesse 

proporcionam o pleno bem estar, e é isso que ele deseja proporcionar às pessoas em sua 

prática sacerdotal, é isso que ele considera estar fazendo ao unir os conhecimentos adquiridos 

nos domínios da teologia e da psicologia. Com isso, demonstra que o diálogo entre ambas fez 

bem para o seu sacerdócio. 

 

14- A relação entre a psicologia enquanto ciência e a religião recebe uma atenção 

singular por parte do Pe. Geraldo. Ele acredita que “tem que haver harmonia, e tem que 

haver diálogo, muito diálogo, porque a psicologia pode oferecer à teologia os 

conhecimentos que possui... e a teologia também pode informar à psicologia aspectos 

interessantes da dimensão espiritual”. 

 

Em sua própria experiência, Geraldo encontrou motivos para acreditar que a psicologia e a 

religião podem ter uma relação de harmonia. Ele considera ser necessário tal diálogo e 

entrosamento porque ambas têm o que oferecer uma à outra. A psicologia pode oferecer à 

religião os conhecimentos científicos adquiridos ao longo de seu trajeto, pesquisas e 

descobertas, e a teologia pode oferecer à psicologia informações importantes sobre aspectos 

interessantes da dimensão espiritual e de como ela é significativa para o ser humano. 

 

Desse modo ele assume reconhecer que ambos, líderes religiosos cristãos e psicólogos, devem 

se respeitar mutuamente e compreenderem a importância do trabalho que cada um realiza. Ao 



 74 

psicólogo é importante que esteja preparado para entender o significado da experiência 

religiosa na vida das pessoas, e ao líder religioso considerar que quanto mais ele aproveitar o 

conhecimento que a psicologia oferece melhor ele vai conhecer o ser humano e mais apto 

estar para o ajudar. 

 

15- Quando quis saber do Pe. Geraldo quão intimamente a Psicologia e a Teologia se 

relacionam na sua experiência sacerdotal, ele respondeu sem hesitar: “Muito. Toda a 

minha prática como padre, de um modo geral, foi influenciada [pela psicologia]”. 

 

Para ele não foi apenas o trabalho que realiza ao atender cada pessoa individualmente, nem 

apenas a sua atividade de diretor espiritual que foram beneficiados com os conhecimentos que 

adquiriu ao estudar psicologia, embora tenha sido isso que inicialmente o motivou a buscar 

esta ciência. Para ele todo o seu sacerdócio foi aprimorado. 

 

Em sua própria experiência, psicologia e religião se relacionam harmoniosamente, pois, com 

os recursos a ele oferecidos pela psicologia Pe. Geraldo percebeu que atividades como a 

homilia, a leitura do evangelho, a interpretação dos textos bíblicos e sua contextualização aos 

dias atuais, entre outras, estão sendo realizadas de maneira mais adequada. “Percebo 

constantemente que isso [a psicologia] influencia a minha fala... as colocações que eu faço, 

as interpretações, as maneiras de posicionar... influenciou muito a minha homilia” (sic). Para 

ele a psicologia contribuiu de maneira ampla para a sua prática sacerdotal, pois todo o seu 

modo de ser, enquanto padre, foi beneficiado. 

 

16- Pe. Geraldo assume que a psicologia o atendeu em suas expectativas de encontrar 

recursos para o seu sacerdócio, e que não falhou com ele nesse sentido. “Eu vim 

buscando alguma contribuição, então, eu não fiquei decepcionado, ela [a psicologia] me 

ajudou muito, eu adquiri contribuições importantes”. 

 

A psicologia proporcionou ao Pe. Geraldo os subsídios que ele sentia faltar em sua prática 

sacerdotal, assim, para ele esta ciência não falhou em atender suas expectativas na busca 

desses recursos. Ele foi em busca de contribuições, e ficou satisfeito porque encontrou o que 

buscava. 
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17- Ao considerar sua própria experiência como líder religioso cristão antes e depois de 

haver feito estudos em psicologia, Pe. Geraldo é consciente de que ninguém “pode estar 

satisfeito com tudo aquilo que adquire, porque sempre é possível ampliar seu 

conhecimento”. 

 

Para ele nenhuma prática está completa se ela se situa apenas num conhecimento específico e 

se fecha para outras possibilidades e recursos que existem e que podem ser úteis. Um líder 

religioso lida com o ser humano, e Pe. Geraldo entende que o ser humano é um grande 

mistério, que se torna cada vez mais amplo quanto mais se tenta aproximar dele, quanto mais 

se tenta compreendê-lo. Assim, ele denota acreditar que quanto mais recursos tiver quem lida 

com esse mistério mais apropriado será seu serviço em favor deste ser humano. Por isso Pe. 

Geraldo quer continuar se empenhando na busca de mais conhecimentos dentro da psicologia, 

porque ele entende que ainda há muito a encontrar nessa ciência que possa ser útil para o seu 

sacerdócio, e, além disso, também deseja estimular outros líderes religiosos cristãos a que 

façam o mesmo. 

 

 

4.3 Síntese interpretativa 

 

Para Geraldo é significativo ser um padre. Ele demonstra convicção por haver feito essa 

escolha mesmo podendo ter seguido outra atividade profissional, se quisesse. Ele optou pelo 

sacerdócio católico, tornou-se um líder religioso cristão, e embora conceba ter utilizado uma 

das prerrogativas humanas que é a liberdade de fazer escolhas, reconhece que tal decisão 

envolveu a compreensão que tem de que Deus impressionou o seu coração para atuar em tal 

serviço. 

 

Ele tornou-se padre com o propósito de amar as pessoas, para apresentar Deus a essas 

pessoas, bem como para estimular as pessoas a irem a Deus. Esses foram seus objetivos ao 

assumir o sacerdócio católico. Isso evidencia a atitude positiva que Geraldo tem quanto a sua 

prática sacerdotal, de modo que, quando fala sobre ela o faz com muita vivacidade e 

entusiasmo. Ele considera importante dar atenção à dimensão espiritual do ser humano e 

promover o relacionamento entre o ser humano e Deus. 

 



 76 

Contudo, Pe. Geraldo reconhece que além da dimensão espiritual, as outras dimensões 

humanas não podem ser desconsideradas, e com isso demonstra compreender que um líder 

religioso cristão deve se interessar pelo bem estar pessoal dos membros de sua congregação 

de uma maneira mais ampla, o que inclui aqueles aspectos relacionados à subjetividade e às 

emoções. É quando se interessa pela completude do ser humano que ele entende estar 

realizando um sacerdócio eficaz. 

 

Ao promover e realizar as práticas litúrgicas inerentes à sua função, Pe. Geraldo sente que 

está cumprindo sua missão enquanto sacerdote para o povo, mas, acredita fazê-lo mais 

plenamente quando estabelece contato individual com as pessoas. No desempenho das 

atividades sacerdotais, ele encontra significados que o ajudam a se sentir realizado no que faz, 

mesmo assim, é quando está em contato pessoal com os membros de sua paróquia que ele crê 

estar de fato alcançando seus objetivos enquanto padre. 

 

A proximidade com as pessoas permite que ele tenha acesso a questões pessoais que não 

conheceria se apenas promovesse e realizasse os ritos sagrados para a comunidade. É nestes 

momentos que ele sente que pode colaborar efetivamente para o completo bem estar de quem 

busca a igreja. Para ele, além da participação nos ritos, as pessoas também precisam ser 

acolhidas e compreendidas individualmente. 

 

Geraldo é um líder religioso cristão que buscou estudos na área da psicologia. Por muito 

tempo, ele não considerava a psicologia útil ou importante, a não ser para quem fosse portador 

de algum transtorno mental comprometedor. Por causa dessa concepção, ele sempre se 

manteve distante desta ciência, atitude que, segundo ele, é evidenciada por muitos líderes 

religiosos, que demonstram preconceito, distanciamento, e até mesmo rejeitam a psicologia e 

o trabalho que os profissionais dessa área realizam. 

 

Mas, uma crise pessoal fez com que Geraldo sentisse a necessidade de aderir a um processo 

terapêutico, e essa foi a primeira vez em que ele se aproximou da psicologia. Isso ocorreu 

num momento de angústia por uma incerteza que o incomodava. Nessa ocasião ele tinha a 

religião ao seu dispor e também já estava envolvido com os estudos da teologia, mesmo assim 

a psicologia foi a sua mais benéfica opção. Assim, uma situação pessoal o levou a dar os 

primeiros passos para uma aproximação com a psicologia. 
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Estando no penúltimo ano de teologia, Geraldo foi ordenado diácono, e esse procedimento na 

formação de um sacerdote católico o torna diferenciado de sua situação anterior em relação à 

igreja. Até então ele era apenas um membro, um leigo, mas, ao fazer os votos se tornou, 

praticamente, parte do clero, o que implicou em assumir os compromissos inerentes a ele. 

Nessa ocasião surgiram dúvidas e incertezas que Geraldo não conseguia identificar, nem 

explicar, nem encontrar razões que as justificassem. 

 

Aconselhado por seu tutor espiritual, ele foi a um psicólogo. Através do acompanhamento 

psicológico percebeu que aquela crise relacionava-se à decisão que teria de tomar, de seguir 

adiante, ou não, com sua intenção de ser padre e assumir as responsabilidades inerentes a essa 

escolha. Ele definiu sua escolha e se sentiu beneficiado pelo que o psicólogo fez por ele. As 

atitudes do terapeuta permitiram a Geraldo conhecer melhor a si mesmo, rever a sua própria 

história e ressignificar as questões com as quais se defrontava. Geraldo entendeu que a 

psicologia merecia consideração, e modificou a sua maneira de pensar sobre a área, e até 

passou a desejar conhecê-la melhor. 

 

Outra situação colaborou para que Geraldo buscasse um programa de pós-graduaçao em 

psicologia. Como padre ele atendia às pessoas individualmente e muitas vezes elas lhe 

apresentavam necessidades específicas que não eram do âmbito da religiosidade. Nessas 

situações, ele se sentia incapaz de atender devidamente a essas pessoas porque percebia que 

lhe faltavam recursos e habilidades para entender o que acontecia com elas e agir 

devidamente. Embora se utilizasse dos recursos religiosos, notava que eles não eram 

suficientes para todas as questões. 

 

Entendeu, então, que os conhecimentos da psicologia poderiam ajudá-lo na sua prática 

sacerdotal, como antes o ajudara numa crise pessoal, sua. Ele não tinha dúvidas quanto a 

orientação espiritual que fazia, mas se sentia vulnerável quando precisava abordar outros 

temas. Nesses momentos, sentia que lhe faltavam recursos para compreender melhor o 

significado do que as pessoas lhe apresentavam, bem como habilidades para manejar a 

situação. Lembrando-se de como a psicologia tinha se mostrado útil para ele em sua própria 

experiência pessoal entendeu que poderia ajudá-lo a melhorar, a qualificar, o seu trabalho 

sacerdotal. 
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Foi isto, especificamente, o que Geraldo buscou na psicologia: atitudes, recursos, 

instrumentos, técnicas e estratégias de manuseio que pudesse usar em seu sacerdócio, em 

beneficio das pessoas que atendia.  Ele não queria se limitar ao âmbito da religiosidade, mas 

também queria dar conta das necessidades subjetivas e emocionais das pessoas a quem 

atendia. Assim, ele buscou estudos em psicologia por entender que ciência poderia obter esses 

recursos. 

 

Pe. Geraldo encontrou o que foi buscar na psicologia. Ele diz que foi atendido em suas 

expectativas. Ele realizou estudos em psicologia para encontrar conhecimentos que 

aprimorassem sua prática sacerdotal no atendimento às pessoas. Desejava compreender 

melhor essas pessoas e ter habilidade, discernimento e procedimentos práticos para isso. Ele 

não quis apenas um diploma ou um titulo, ele desejou conhecimento e subsídios. Pe. Geraldo 

encontrou na psicologia aquilo que ele sentia faltar em sua experiência de líder religioso 

cristão para atender as pessoas individualmente. 

 

Embora a principio Pe. Geraldo tenha desejado conhecer apenas as técnicas e instrumentos 

que fossem úteis no seu sacerdócio, ele diz que encontrou mais, pois ao estudar psicologia, ele 

também ampliou o seu modo de pensar sobre o ser humano. Devido à sua formação teológica 

todas as questões humanas eram colocadas por ele no âmbito da espiritualidade apenas, mas, 

depois de seus estudos em psicologia, ele desenvolveu a compreensão de que promover o bem 

estar de uma pessoa inclui não apenas atendê-la no âmbito da espiritualidade, mas 

compreendê-la como alguém dotado de outras dimensões também importantes. 

 

Ter adquirido conhecimentos em psicologia, com relação à sua prática sacerdotal, significou 

para Geraldo encontrar uma aliada, uma companheira. Em seu preparo para o sacerdócio, no 

seminário, Pe. Geraldo fez estudos voltados para os temas da psicologia, mas esses estudos 

não foram suficientes para deixá-lo satisfeito. Recebeu um conhecimento geral, mas não 

orientações detalhadas sobre como abordar as pessoas individualmente, e nem sobre como dar 

atenção às suas necessidades de maneira mais ampla do que apenas abordando pelo viés 

espiritual. Ao buscar mais especificamente a psicologia, ele encontrou uma aliada e fez dela 

uma parceira para o seu sacerdócio. 

 

Isso fez com que a sua prática sacerdotal se modificasse para melhor. Ele passou a valorizar a 

experiência das próprias pessoas a quem atende, mais do que a sua própria opinião e 
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discernimento sobre elas.  Agora, ele dá mais atenção ao significado que as próprias pessoas 

têm sobre as suas experiências. Antes, ele as ouvia e simultaneamente elaborava sua própria 

interpretação ao que elas diziam, e logo expunha sua compreensão sobre o que ouvira, para, 

em seguida, dar a orientação que achava necessária. Essa era uma atitude impositiva, 

coercitiva. 

 

Contudo, ampliando sua maneira de pensar sobre as pessoas e o modo de tratá-las, a partir da 

psicologia, ele chegou à conclusão que o próprio Cristo não era assim com o ser humano. 

Passou a ver em Cristo alguém que acolhia, mais do que ditava ensinos e regras, e desejou 

agir assim também. Isso não o impede de expressar aquilo que entende ser adequado, e com 

isso ele não deixa de cumprir sua função sacerdotal, entretanto, agora, após dar as devidas 

orientações, ele respeita autonomia de cada pessoa permitindo que ela decida o que fazer a 

partir da orientação que lhe é dada. 

 

Ao agir assim, Pe. Geraldo tem percebido que as pessoas compreendem melhor as escolhas 

que fazem, as decisões que tomam, e ele se sente mais satisfeito com os resultados. Isso 

denota que a partir da psicologia ele também elaborou uma releitura sobre sua prática.  

 

Ele não se sente menos religioso ao usar os recursos da psicologia na sua prática sacerdotal, 

antes, tomando como referência sua própria experiência entende que teologia e psicologia 

podem colaborar mutuamente em favor das pessoas. De fato, ao usar os recursos da psicologia 

Geraldo sente que está sendo mais eficiente enquanto padre, e não substituindo uma prática 

pela outra. A sua compreensão sobre isso é que psicologia e teologia são dois domínios que, 

agindo em comum interesse proporcionam o pleno bem estar, e é isso que ele deseja 

proporcionar às pessoas em sua prática sacerdotal, é isso que ele considera estar fazendo 

agora, ao unir os conhecimentos adquiridos em ambos os domínios. Em sua experiência, o 

diálogo entre a psicologia e a religião fez bem ao seu sacerdócio. 

 

Por isso, a relação entre a psicologia e a religião recebe de sua parte uma atenção 

diferenciada. Ele acredita que deve haver um constante empenho pela busca do diálogo e da 

harmonia entre ambas, pois, tanto um conhecimento como o outro tem informações 

interessantes a partilhar. A psicologia pode oferecer à religião os conhecimentos científicos 

adquiridos ao longo de seu trajeto, pesquisas e descobertas, e a teologia pode oferecer à 
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psicologia informações importantes sobre aspectos da dimensão espiritual, e de como ela é 

significativa para o ser humano. 

 

Para isso, Pe. Geraldo considera fundamental que líderes religiosos cristãos e psicólogos se 

respeitem mutuamente, e compreendam a importância do trabalho que cada um realiza. Ao 

psicólogo é importante estar preparado para entender o significado da experiência religiosa na 

vida das pessoas, e ao líder religioso é essencial considerar que quanto mais ele aproveitar o 

conhecimento que a psicologia oferece melhor ele vai conhecer o ser humano, e mais apto 

estar para ajudá-lo. 

 

Pe. Geraldo manifesta tal assertiva tendo a sua própria experiência como suporte, pois ele 

assume que todo o seu sacerdócio foi beneficiado com o encontro desses dois conhecimentos. 

Ou seja, embora a princípio o trabalho que ele realiza em atender individualmente as pessoas 

foi o que o tenha motivado aos estudos de um programa acadêmico de psicologia, ao fazer 

isso todas as demais atividades do seu sacerdócio foram aprimoradas. É que ele percebe que 

agora suas homilias, leituras do evangelho, a interpretação dos textos bíblicos e sua 

contextualização aos dias atuais, entre outras, estão sendo realizadas de maneira mais ampla, 

visando atender os membros de sua congregação em todas as suas facetas, e não num foco 

apenas. Fazendo isso ele sente ser mais significativas suas atividades. 

 

A psicologia atendeu as expectativas do Pe. Geraldo de encontrar recursos para o seu 

sacerdócio, e não falhou com ele nesse sentido. Ele buscou a psicologia almejando 

contribuições, e as encontrou, e ficou satisfeito. Por isso, ao considerar sua própria 

experiência como líder religioso cristão antes e depois de haver feito estudos em psicologia, 

Pe. Geraldo é consciente de que ninguém deve se contentar com os recursos que já possui, 

particularmente um líder religioso, pois este lida com material precioso, que é o ser humano, 

sua condição de vida atual e seu destino. 

  

Por esse motivo ele reconhece que deve buscar mais. Embora esteja satisfeito com o que 

adquiriu com a psicologia Pe. Geraldo acha que ainda há outras possibilidades e recursos que 

ela pode lhe oferecer, e que ele considera necessários, pois entende que o ser humano é um 

mistério que se torna cada vez mais amplo quanto mais dele se aproxima. Assim, é seu desejo 

continuar se empenhando na busca de mais conhecimentos dentro da psicologia, e também 

estimular outros líderes religiosos cristãos a que façam o mesmo. 
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CAPITULO V 

PASTOR PEDRO 

 

 

5.1 Síntese da entrevista 

 

Em horário e local combinados, encontrei-me com Pedro, um pastor da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia que também é psicólogo. Atualmente com 53 anos, ele é casado há trinta anos, e 

pai de “dois lindos filhos”, fez questão de dizer. 

 

Desde o primeiro contato, ele se mostrou atencioso à solicitação de participar desta pesquisa 

concedendo-me uma entrevista sobre sua atividade pastoral e a importância, bem como o 

significado, de ele também haver feito uma formação em psicologia. Sua atenção e disposição 

foram confirmadas no encontro que tivemos. Ao introduzir o assunto, após os devidos 

cumprimentos, disse-lhe que provavelmente dialogaríamos por volta de cinqüenta minutos a 

uma hora, e perguntei se ele tinha esse tempo disponível. “Não se preocupe”, ele falou, 

“reservei toda a tarde para este nosso encontro”. Não foi preciso tanto, mas senti-me 

empolgado por sua presteza. 

 

Expliquei-lhe que faria uma pergunta inicial para, a partir dela conversarmos, e que à medida 

que ele fosse falando eu solicitaria algum esclarecimento se fosse necessário. Assim, sugeri 

que falasse sobre a sua experiência como pastor, um líder religioso cristão. Pedi que falasse o 

que é ser um pastor, como ele se tornou um pastor, e o que significava para ele ser um pastor. 

 

Pr. Pedro disse que dizer o que é ser pastor é muito relativo, pois existem muitas 

denominações que usam esta referência para o seu líder religioso, contudo, cada uma dessas 

denominações possui sua própria especificidade religiosa, e nem sempre o conceito sobre essa 

atividade é semelhante. Mesmo assim, ele se dispôs a discorrer sobre isso com base em suas 

compreensões. 
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Para o entrevistado, o primeiro aspecto que ajuda a entender o que é, e o que faz um pastor 

está relacionado ao contexto religioso no qual aquele pastor está inserido e à idéia que tal 

denominação tem sobre essa prática. E, de acordo com ele, o segundo aspecto tem a ver com 

as próprias crenças, ou seja, com o conteúdo do ensinamento ministrado por esta 

denominação. Mesmo entendendo que é difícil estabelecer um conceito que caiba em todas as 

práticas denominacionais, Pr. Pedro entende que ser pastor é nada mais nada menos do que o 

exercício de uma função escolhida e direcionada por Deus. “Eu acredito nisso”, afirmou. 

 

Explicou que a prática pastoral tem a ver com os cuidados espirituais de um determinado 

grupo de pessoas, o que envolve a responsabilidade e o comprometimento de orientá-las, por 

meio de sermões, de aconselhamentos e de outros procedimentos, para que elas fiquem 

envolvidas e alinhadas a uma série de orientações que acreditam são oriundas de Deus através 

da Bíblia. Contudo, Pr. Pedro deixou claro que para ele o cuidado espiritual não é uma 

atividade que o pastor faz desvinculada dos cuidados de outros aspectos do viver humano. Ou 

seja, ele entende que cuidar espiritualmente é estimular as pessoas a se relacionarem com 

Deus, mas, “cuidar espiritualmente destas pessoas tem a ver com o viver... tem a ver com o 

viver associado à vontade de Deus”. 

 

Pr. Pedro diz que viver associado à vontade de Deus “primeiro passa por um conhecimento”, 

e o pastor deve promover este conhecimento, pois “ninguém escolhe o que não conhece”. E 

mais, para ele o pastor deve ser um promotor deste conhecimento não apenas no sentido de 

passar informações, mas, sobretudo, “no sentido de mostrar que é uma alternativa melhor”. O 

segundo passo do viver associado à vontade de Deus relaciona-se com a aceitação que a 

pessoa faz da informação que recebe. “Primeiro é preciso que os membros conheçam estas 

informações e, segundo, precisam aceitar estas informações que conhecem”. 

 

Quando eu quis saber que conhecimento é este ao qual ele se referiu que o pastor precisa 

promover em seu cuidado espiritual, e que as pessoas precisam aceitar para que evidenciem 

estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, Pr. Pedro disse que “tem a ver com a Bíblia, 

a referência é a Bíblia”, falou. E, acrescentou que “o cuidado espiritual está associado às 

orientações e tudo mais que o pastor deve fazer para que estes membros vivam de acordo 

com suas orientações”, e que estas orientações são oriundas da Bíblia, são “referências 

bíblicas”. 
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Embora tenha dito que a Bíblia é a referência que o pastor tem, e que a usa para cumprir sua 

tarefa de estimular as pessoas a alinharem o seu viver à vontade de Deus, Pedro, que é pastor 

há vinte e oito anos, buscou uma formação em psicologia, e nos últimos dez anos também tem 

atuado como psicólogo. Solicitado que contasse como e por quais razões buscou uma 

formação em psicologia, Pr. Pedro disse que duas situações, especificamente, o motivaram a 

essa busca. Uma delas ocorreu antes dele assumir suas atividades pastorais propriamente 

ditas, quando trabalhava em uma das escolas mantidas pela Igreja Adventista. 

 

Além dos templos essa igreja também mantém uma rede de escolas nas quais alguns pastores 

atuam como professores, e às vezes como capelães. Durante algum tempo Pr. Pedro trabalhou 

como professor em uma destas escolas. Ele relata que 

 

“trabalhei numa escola onde tive a oportunidade de ouvir 

muitos alunos. Não sei explicar por qual razão, ou por quais 

razões eles me procuravam para trazer seus sofrimentos, suas 

dúvidas, seus medos, e naqueles momentos eu me sentia um 

pouco impotente para dar conta de todas aquelas ansiedades, e 

acreditava que se eu buscasse outros conhecimentos além 

daquele que eu já havia adquirido, eu acreditava que eu podia 

ajudá-los de uma outra maneira”. 

 

A solidariedade por seus alunos despertou em Pedro o desejo de fazer psicologia. Ao ouví-los 

ele não se sentia capaz de corresponder às expectativas dos que o procuravam, pois sentia que 

lhe faltavam recursos para dar atenção adequada aos temas que lhe eram apresentados. 

Contudo, outra situação também colaborou para que ele buscasse a psicologia. Tempos depois 

ele se retirou das atividades pedagógicas e assumiu a tarefa pastoral em uma igreja e, no 

cotidiano de sua prática pastoral, muitas vezes foi solicitado a visitar famílias que estavam 

vivenciando crises devido a problemas na educação dos filhos, problemas conjugais, ou 

mesmo outras questões. Além disso, muitas outras pessoas da igreja o procuravam para 

conversar sobre diversos temas e questões de suas vidas, e em tais situações ele “ficava na 

base do achismo”, disse, e “mais uma vez renasceu a idéia de fazer psicologia”. 

 

Pr. Pedro explicou que foi devido a essas situações que ele sentiu necessidade de buscar a 

psicologia, porque percebeu que ao ser procurado para dar orientações sobre as diversas 
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questões da vida ele não sabia como fazer. Ele falou que acreditou que a psicologia podia lhe 

capacitar para esta atividade de seu serviço pastoral. “Então, o que me motivou a buscar o 

conhecimento da psicologia foi justamente a necessidade de ajudar as pessoas que me 

buscaram”, foi para ter suporte teórico e as habilidades dos diversos procedimentos para 

poder fazer isso, disse. 

 

Quis saber dele se a teologia, que trata das questões fundamentais da vida humana, não seria 

suficiente para atender estas necessidades apresentadas pelas pessoas, bem como para dar o 

suporte necessário para a sua atividade pastoral nesse sentido, ao que Pr. Pedro explicou que 

na sua formação em teologia o atendimento a estas necessidades não era o objetivo do 

conteúdo do programa acadêmico. Esclareceu, também, que a palavra teologia, de origem 

grega, é o estudo de Deus, assim, “o pastor, quando faz teologia, ele vai estudar Deus”, disse, 

“mas, enquanto pastor, ele vai cuidar destas pessoas que pertencem a Deus. Portanto, 

lidando com o ser humano é que a teologia falta com o conhecimento necessário para dar 

conta disto”, esclareceu. 

 

Disse, então, que a priori parece que a função do pastor é só explicar Deus para o povo, e que 

os estudos em teologia o levaram a compreender que a única função do pastor é explicar Deus 

para o povo. “Isso também. Só que o povo traz outras questões que não fazem parte desse 

saber”, falou. São problemas conjugais, problemas com educação, problemas de 

relacionamento, de membros que entram em conflitos entre si, problemas vários que fazem 

parte da vida de qualquer pessoa, e de qualquer grupo social, e a igreja é um grupo social. 

Para Pr. Pedro, quem está à frente, liderando esse grupo, precisa conhecer alguma coisa que 

possa lhe dar possibilidade de lidar também com isso, e para ele a psicologia tem condição de 

proporcionar este conhecimento e o devido preparo. 

 

Pr. Pedro falou ainda que a grade curricular de seu curso de teologia se limitou, basicamente, 

a estudar os conteúdos bíblicos, que por si só pretendem responder à pergunta: “Quem é 

Deus?”, e disse também que algumas outras disciplinas o prepararam para ser um gerente da 

igreja. Entretanto, enfatizou que não foi orientado quanto a lidar com as questões intrínsecas 

das pessoas nem com suas questões de relacionamento, que não cursou nenhuma disciplina 

que favorecesse essa situação, e que na prática da lide pastoral percebeu “faltar 

conhecimentos mais profundos que entendi que só a psicologia poderia me ajudar”. 
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Assim, tomando sua formação teológica e sua experiência pastoral como referências, Pr. 

Pedro disse ter buscado uma formação em psicologia para encontrar recursos para dar conta 

daquelas questões, daquelas demandas, que lhe eram apresentadas e para as quais ele não 

tinha respostas. “Então eu busquei na psicologia respostas pra isto”, acrescentou, para 

entender mais o ser humano, e para saber como lidar com suas questões. 

 

Solicitei ao Pr. Pedro que falasse sobre o que seriam estas respostas que ele procurou na 

psicologia, bem como dissesse a quais recursos especificamente ele se referia, que dadas por 

esta ciência lhe capacitariam a “dar conta das questões e demandas” que ele mencionou. 

 

Ele falou, então, que já havia lido muitos livros de auto-ajuda, e também livros da área da 

psicologia mesmo, mas apesar disso não se sentia conhecedor de nenhuma teoria, ou 

abordagem, que o fizesse se sentir seguro e confiante ao atender as pessoas. “Eu queria algo 

com uma conotação cientifica [...] e aí eu encontrei na psicologia a psicanálise, Lacan, e 

assim pude entender melhor o ser humano...” Disse, ainda: “encontrei na psicologia 

ferramentas” que passaram a servir como recursos, tais como a habilidade de ouvir melhor, de 

compreender o que está por trás do que é dito, e perceber quais as reais necessidades das 

pessoas quando estas apresentam suas diversas questões. 

 

Estas “respostas” e “recursos” se tornariam para o Pr. Pedro parceiros daqueles que a 

teologia já disponibilizava. Isso porque, para ele “a psicologia, no meu entender, em 

absolutamente nada discorda do que a teologia ensina, e vice-versa”. Pr. Pedro justifica essa 

sua maneira de pensar explicando que para ele psicologia e teologia não têm o mesmo objeto 

de estudo, logo, “a psicologia não sabe nada de religião, pelo menos a parte da psicologia 

que eu conheço não sabe nada de religião, e a parte da teologia que eu conheço também não 

sabe nada de psicologia”. Sendo assim, para ele as duas convivem bem se não fazem 

qualquer comentário uma da outra. “Então, as duas coexistem, e acho que são parceiras, 

porque elas se complementam”. 

 

Para o Pr. Pedro, psicologia e teologia são parceiras, mas ele deixa claro a distinção que faz 

entre sua atividade pastoral e sua atividade como psicólogo. Ele explica que “enquanto pastor 

eu não faço atendimento psicológico, mas, sendo psicólogo eu consigo compreender melhor 

os membros da igreja na prática do pastorado”. Da mesma maneira, quando atende no 
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consultório “eu não deixo o pastor entrar, e, de igual forma, quando eu vou para o púlpito, eu 

não levo o psicólogo comigo”. 

 

Mesmo assim, ele entende que a psicologia está presente e é importante na sua prática 

pastoral, afirmando que os conhecimentos dessa ciência o ajudam a compreender melhor as 

questões humanas, compreender melhor o ser humano. Disse que os recursos da psicologia 

permitem que ele tenha uma leitura diferenciada dos discursos que as pessoas fazem ao expor 

suas questões a ele, e desta forma ele pode dar respostas mais apropriadas para estas questões. 

A psicologia é agora parte do seu pastorado, “uma aliada”, enfatiza. 

 

Ouvindo-o falar desta distinção que ele faz entre ser pastor e ser psicólogo, e de não envolver 

uma prática na outra, quis saber se enquanto pastor a psicologia lhe dá suporte ou se ele 

consegue esquecer toda a psicologia naquele momento em que está atuando como pastor. 

“Não, não consigo”, ele disse. Então, explicou que os conhecimentos adquiridos por alguém 

passam a fazer parte da maneira de ser dessa pessoa, e isso provoca mudanças em seu modo 

de ser e agir. “Isto significa dizer que aquilo que você estudou passa a fazer parte de você”, 

falou. “Não dá pra fazer esta separação, e nem é pra fazer. A psicologia torna o pastor mais 

eficiente”, afirmou. 

 

Para ele, em todo o tempo da sua prática pastoral o conhecimento da psicologia está presente, 

é uma ferramenta sempre disponível e atuante. Explicou, então, que o fato de ele ter uma 

formação em psicologia é importante porque isso o ajuda a perceber quando as pessoas com 

quem entra em contato na sua prática pastoral precisam de um acompanhamento psicológico. 

Nestas situações a sua atitude é “encaminhar o irmão da minha igreja, o membro da minha 

igreja, a um colega psicólogo, porque enquanto pastor fica complicado fazer estas duas 

coisas, eu não posso fazer atendimento psicológico dentro da igreja”, mas diz compreender 

que a psicologia está ali no momento desse discernimento em sua prática pastoral. 

 

Tendo ouvido Pr. Pedro relatar que em sua experiência como líder religioso cristão sentiu 

falta de respostas e recursos para que pudesse lidar melhor com as questões humanas, e que 

foi à psicologia porque ela lhe ofereceria estas respostas e recursos, solicitei que falasse sobre 

o quê exatamente ele encontrou nesta ciência. “Bom, eu, falando por mim, eu me surpreendi 

porque encontrei mais do que estava buscando”, disse, e justificou sua declaração falando que 

a psicologia é ampla, e que por isso tinha muito mais a oferecer do que apenas aquilo que ele 
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julgava precisar. E acrescentou que por isso ele agora tem “um pastorado mais eficiente, mais 

completo, mais eficaz, [que] se faz a partir do conhecimento da psicologia”. 

 

Falou, então, que encontrou na psicologia maneiras diferentes de olhar o ser humano, de 

compreendê-lo mais, e de perceber que pode haver mais por trás do que as pessoas lhe falam. 

Também mencionou que encontrou recursos importantes como a habilidade de fazer 

perguntas, de estimular a pessoa a falar, e de propiciar-lhes oportunidades de decisões, o que 

vai além do que antes fazia quando simplesmente dizia como a pessoa devia agir. 

 

Pr. Pedro explica em quais situações do seu pastorado, e de que modo, a psicologia contribui 

para que o seu trabalho seja “mais eficiente, mais completo, mais eficaz”. Falou que no dia a 

dia o pastor lida com questões que ultrapassam os conteúdos oferecidos pela teologia, âmbito 

do conhecimento que “estuda Deus e os Seus interesses pelo ser humano”, e que assim o 

pastor tem que lidar com o bem estar dos membros da igreja em outros âmbitos da vida, além 

do espiritual. Disse que é comum as pessoas procurarem pelo pastor antes de tomarem alguma 

decisão como se submeter a uma cirurgia, fazer algum tipo de investimento, lidar com algum 

conflito familiar, e outras questões mais. Comentou que 

 

“os membros da igreja, por questões culturais ou por outras 

questões que eu não sei explicar, muitas vezes trazem para o 

pastor coisas que não são da esfera dele [...] Então, existe esta 

crença de que o pastor pode fazer tudo. [...] Então, o pastor 

parece estar acima do conhecimento da medicina, do 

conhecimento do direito, do conhecimento da engenharia, de 

qualquer conhecimento [...] O pastor é muito solicitado para 

dar muitas respostas que não estão dentro do saber dele”. 

 

Pr. Pedro entende que um pastor deve encaminhar os membros da sua igreja a profissionais 

adequados quando for procurado para questões que não são do seu domínio, no entanto, de 

alguma maneira a ocupação pastoral requer que ele se posicione em algumas situações, e que 

a psicologia o auxilia a ter condições de agir satisfatoriamente quando isso for necessário. 

 

Perguntei ao Pr. Pedro se a Bíblia, a fé e a oração não seriam suficientes para atender também 

estas questões da vida, as questões emocionais, sociais, familiares, e outras. Ele respondeu: 
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“Com todo respeito a tudo que sei da religião eu diria que não”. Para ele, ser fiel a Deus e ter 

uma vida de profundo relacionamento com Ele não significa desprezar os recursos disponíveis 

na esfera humana. Exemplificou dizendo que se alguém fratura uma perna pode orar e 

conversar com Deus sobre isso, mas vai buscar um ortopedista. De igual modo, busca-se um 

oftalmologista quando se tem uma dificuldade visual, um dentista quando há problema com 

algum dente, e assim por diante, mesmo orando a Deus sobre esses problemas. 

 

Para ele, os profissionais são dotados de conhecimentos dados por Deus para ajudar o ser 

humano a ter uma vida melhor, de modo que todas as profissões são necessárias para a 

solução dos diversos problemas, independente do investimento religioso que se faça. O Pr. 

Pedro disse ainda que a oração, por exemplo, não precisa ser excluída desse processo de busca 

de soluções, nem precisa substituí-lo, mas, é preciso compreender que “Deus não faz por mim 

aquilo que eu posso fazer por mim mesmo”, e explicou: “o mesmo Jesus que se dispôs a tirar 

Lázaro da sepultura depois de morto se recusou a mover a pedra do sepulcro”. Assim, ele 

compreende que aquilo que é possível ao homem, Deus espera que o homem faça. Desse 

modo, aquilo que faz parte do saber da psicologia, e do fazer da psicologia, é da competência 

de um psicólogo e aqueles que precisam devem se beneficiar deste saber e desta competência, 

então, “entendo que a oração, a fé, tudo o mais da religião não substitui aquilo que o homem 

pode fazer”. 

 

A partir dessa compreensão acerca da relação entre a psicologia e a religião apresentada, e de 

que ele encontrou na psicologia mais do que foi buscar, quis saber do Pr. Pedro acerca do 

efeito que a psicologia produziu em sua prática pastoral. “Primeiro, os membros passaram a 

confiar mais em mim”, disse, e acrescentou que as pessoas se sentem mais seguras em 

procurá-lo por saberem que ele também tem a formação em psicologia, além da formação em 

teologia. Para ele “esse já foi um grande efeito”. 

 

Contudo, embora houvesse buscado uma formação em psicologia para ter suporte em tais 

situações, Pedro reconhece que outras áreas do seu pastorado também foram beneficiadas, 

como a realização da liturgia, da pregação, a proclamação da mensagem que prega, entre 

outras. “Também nesses aspectos a psicologia acaba ajudando, e ajudando muito”, disse. 

 

A psicologia também ajudou ao Pr. Pedro no modo de enxergar o ser humano. Antes, ele via o 

ser humano como alguém que precisa se relacionar com Deus e pronto, e às suas atitudes em 
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termos de pecado e não pecado. A psicologia “fez com que eu observasse [as pessoas e] o 

pecado de uma outra forma”, afirma. Para ele, “do ponto de vista teológico, quem errou 

comete pecado, e acabou. É pecador, pronto”, e assim passível de repreensão. Mas, Pr. Pedro 

disse que é necessário que se faça “a diferença entre pecado e pecado. Precisamos fazer uma 

grande diferença entre pecado e pecado”. Explica, então, que as pessoas falham, erram, e que 

algumas fazem isso porque gostam, mas outras o fazem apenas porque são pessoas, e como 

tais sujeitas a falhas. Mas, estas pessoas quando assim procedem sentem muita dor e culpa. 

Para ele, estas pessoas “falham não porque são más. Elas falham porque são falhas. Elas 

falham não porque gostam. Elas falham porque não conseguem deixar de falhar”. 

 

Pr. Pedro disse que a psicologia o ajudou a perceber que há uma variedade de pessoas, e de 

motivos, diante do erro. “A psicologia me ajudou a classificar isto”. Se é assim, então não se 

pode tratar todas as pessoas da mesma maneira. Explica, entretanto, que a psicologia não diz o 

que é pecado e o que não é porque ela não estuda isto, mas a psicologia o ajuda a ver de forma 

diferente cada motivação, e “esse entendimento faz com que a gente compreenda o que fazer 

para ajudar a um e a outro”. Agora, se tudo é apenas pecado, parece que todos precisam de 

um mesmo atendimento, e não é assim. “Essa diferença que a religião não faz, a psicologia 

faz. Então, isso ajuda”, diz. 

 

Para Pr. Pedro, o olhar da psicologia amplia o olhar da religião, pois a psicologia ajuda a 

compreender melhor essas questões que a teologia não explica. A teologia tem uma forma de 

explicar, e esta é: “isto aqui está errado e pronto”. É que a religião lida com normas, e a 

norma só sabe dizer o que está certo e o que está errado, mas, um olhar acurado à própria 

Bíblia, que é a normatizadora do proceder do cristão, faz notar que mesmo Deus tem uma 

percepção diferenciada acerca das atitudes das pessoas. 

 

Para ilustrar, Pr. Pedro usa como exemplo os casos bíblicos de Raabe, no velho testamento, e 

Ananias e Safira, no novo testamento. Ambos mentiram em certa situação. Ananias e Safira 

foram mortos imediatamente, e Raabe não foi morta apesar de haver cometido o mesmo erro. 

“O mesmo Deus que não tolerou a mentira de Ananias e Safira, tolerou a mentira de Raabe. 

Parece dois pesos e duas medidas, mas não é. É que Deus cobra de cada um o que cada um 

está Lhe oferecendo, e isto é justo”. Nem sempre os líderes religiosos cristãos estão 

preparados para agirem assim, diferenciando os fatos e os indivíduos, por isso a psicologia foi 
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importante para Pr. Pedro neste aspecto também, pois “a psicologia respeita as 

singularidades dos indivíduos”, ele disse. 

 

Depois da sua formação em psicologia, o olhar pastoral de Pedro sobre a sua congregação 

passou a ser o de ver não apenas um aglomerado de pessoas, todas sob uma mesma ótica, mas 

um aglomerado formado por indivíduos que por causa da sua história de vida e da sua 

realidade pessoal merecem, cada um deles, uma abordagem diferenciada. Ele disse que o 

pastor não pode ser pastor de um grupo, ser pastor de um ‘rebanho’. “Ele é pastor de 

‘ovelhas’, pensando em cada uma singularmente, porque não podemos tratar as pessoas 

como se fossem iguais, porque elas não são”. Para ele, um líder religioso cristão não pode 

nivelar os indivíduos, pois cada pessoa é diferente, logo, cada um tem carências diferentes. 

Assim, problemas que afetam uma determinada pessoa de uma forma vão afetar outra pessoa 

de outra forma. Então, a maneira de tratar cada caso não pode ser a mesma, “e a psicologia 

permite que o pastor dê esse atendimento adequado para cada pessoa”. 

 

Pr. Pedro entende que essa maneira de agir que a psicologia lhe possibilitou o ajudou a 

valorizar mais o ser humano, e a se identificar mais com este ser humano. Para ele as pessoas 

têm carência, precisam ser aceitas, e quando elas são percebidas individualmente, elas se 

sentem aceitas. “No grupo, ele é [somente] mais um. Então, por isso que eu digo, o pastor 

não deve ser pastor do grupo”. 

 

Ele explica que, quando as pessoas recebem a devida atenção elas podem compreender que 

apesar da maldade e do pecado que elas praticam, elas podem ter e perceber em si 

características benéficas que, encontradas e assumidas, permitem que experimentem um outro 

modo de viver, um bem estar de vida. Para ele, é isso o que a psicologia valoriza, pois a 

psicologia tem um olhar diferente de outros olhares sobre as questões do ser humano. “É um 

olhar que alimenta sempre uma esperança, pois o psicólogo oferece colo, oferece 

acolhimento, oferece amparo, e até mesmo o psicólogo se oferece”. 

 

Quis saber do Pr. Pedro como ficou para ele, para a sua experiência pastoral, esta relação 

psicologia-religião, pastor-psicólogo. “Como ficou!!?”, retrucou ele como que surpreso, para 

dizer em seguida que “eu me sinto agora muito mais preparado, muito mais qualificado para 

o exercício do pastorado do que antes”. No seu modo de ver, psicologia e religião não são 

antagônicas, mas parceiras, e uma não substitui a outra. Ele disse que ao fazer psicologia não 
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se sentiu preparado para ser um pastor, pois a psicologia não pretende formar pastores, e nem 

tampouco a teologia prepara pastores. “Eu fiz teologia e me tornei um teólogo, fiquei 

conhecendo alguma coisa sobre Deus. Agora, o tornar-se pastor dependeu de uma 

experiência”, durante os quatro anos de ‘residência’ e mais quatro anos de atividade direta 

com a igreja. 

 

“Então, essa minha experiência com a igreja é que fez de mim 

um pastor. Não foi nem o curso de teologia. Agora, tanto o 

curso de teologia, que pra mim é imprescindível para o 

pastorado, quanto o curso que fiz de psicologia são marcantes 

na minha realidade de pastor hoje. A minha experiência fez de 

mim um pastor, mas sem o curso de psicologia eu não seria o 

pastor que eu sou”. 

 

Pr. Pedro disse que ainda percebe, por parte de muitos líderes religiosos cristãos, forte 

resistência em relação ao saber da psicologia e em relação trabalho dos psicólogos. De igual 

modo, para ele, é fato que também existem psicólogos que não gostam de religião. Contudo, 

diz perceber em alguns líderes religiosos uma intenção de aproximação com a psicologia e 

seus profissionais. Semelhantemente nota que existem psicólogos que gostam de religião. 

“Mas, o que é que acontece?”, pergunta, e em seguida ele mesmo responde: 

 

“Quando alguém ouve um psicólogo que não gosta de religião, 

entende que é a psicologia que não gosta de religião. Também 

não podemos afirmar que, por se ouvir um psicólogo que goste 

de religião, a psicologia gosta da religião. No meu entender, a 

psicologia nem gosta nem deixa de gostar. A psicologia não 

sabe nada da religião, não pretende estudar religião, não 

estuda religião, e, portanto, não comenta nada da religião. A 

psicologia enquanto ciência. Isso é o que sei dela”. 

 

Pedi ao Pr. Pedro que falasse sobre o que a psicologia não lhe deu, que ele percebeu que ficou 

faltando. A sua fala foi: 
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“Eu acredito que quanto mais experiência a gente tem, mais 

parece que falta alguma coisa. Como eu disse, para o pastor a 

psicologia [..] por si só, não representa a prática pastoral. A 

prática pastoral é outra coisa, e a psicologia [...] facilita esta 

prática. Então, eu diria que vai sempre faltar alguma coisa 

porque a experiência é algo que nunca se conclui. O 

conhecimento, ele é dinâmico, e com toda certeza [...] eu 

concluo que vai ficar sempre faltando, mas eu diria que 

experiência”. 

 

Agradeci ao Pr. Pedro por sua atenção e disponibilidade em partilhar um pouco da sua 

experiência enquanto líder religioso cristão que buscou uma formação em psicologia, e 

perguntei se ele tinha algo a acrescentar àquilo que havia dito. Ele ainda falou bastante depois 

disso. 

 

Enfatizou que o psicólogo que compreende alguma coisa da religião, compreende melhor a 

pessoa religiosa. Para ele, o profissional que descarta as informações do âmbito espiritual 

descarta parte da pessoa, logo, se se pretende lidar com o ser humano é preciso dar conta das 

informações relativas à espiritualidade humana, conhecê-las. Para ele, o psicólogo que 

renuncia ao conhecimento da religião, acaba renunciando parte da pessoa religiosa. 

 

Disse também que, de igual modo, os líderes religiosos que descartam o aspecto psicológico e 

entendem tudo apenas como questões religiosas e espirituais não compreendem plenamente o 

ser humano. Para ele, a religião precisa lidar menos com questões genéricas e lidar com cada 

ser humano particularmente, ou seja, tratar cada um de acordo com as suas possibilidades, e 

não em uma fria atitude baseada apenas nas normas estabelecidas. 

 

Falou ainda que as normas são necessárias para estabelecer um padrão, mas que elas nivelam 

as pessoas, “é coisa do principio do direito”. Para ninguém ganhar mais do que o outro existe 

a norma. Tem gente que precisa menos, tem gente que precisa mais. Contudo, para ele, um 

estudo profundo da Bíblia esclarece que ela, a Bíblia, não trata as pessoas generalizadamente, 

e acha que a psicologia ajuda a resgatar essa visão da Bíblia à qual as religiões dão pouca 

importância, que é a valorização do indivíduo, da pessoa. 

 



 93 

Pr. Pedro entende que na prática as religiões costumam ser mais normativas do que 

acolhedoras. Ele menciona, então, um autor que leu: “Eu li um texto de um padre francês, e 

ele diz que as religiões, no trato com o pecador, deixaram de ser cidades de refúgio para se 

tornarem tribunais”. Para ele, as religiões tratam com o pecador como se fossem tribunais. 

Não são mais lugares de acolhimento e de refúgio. “No entanto”, diz, “toda religião pretende 

ser um hospital para doentes espirituais, mas não age assim. Acho isso contraditório”. 

 

Quis saber, então, de Pr. Pedro, se ao falar dessa contradição que ele considera presente na 

religião, sente que a psicologia substitui o pastorado; quis saber se na sua experiência, o 

psicólogo pode substituir o pastor. “Eu diria que a psicologia vem para quebrar esses 

paradigmas pastorais, não para substituir o pastor”, ele disse. Para ele, a contradição que 

mencionou se dá em razão de valores construídos ao longo das experiências denominacionais, 

são valores culturais que se inseriram nas religiões e que fazem com que os líderes religiosos 

observem as pessoas a partir desses paradigmas, mas, “a psicologia vem quebrar isso. Ela 

permite que o pastor observe para além do que estes paradigmas determinaram. E aí, resgata 

da própria Bíblia esse acolhimento que a priori identifica o verdadeiro pastor”. 

 

Para ele, a psicologia não fez com que ele deixasse de ser pastor, mas contribuiu para que sua 

prática pastoral se tornasse mais eficiente e mais eficaz, pois agora, à semelhança de Jesus, ele 

valoriza a pessoa. Diz que Jesus rejeita o pecado mas considera o pecador, e, para ele, é isso 

que a psicologia faz, considera o ser humano. “A norma não é excluída, ela não é rejeitada, 

ela não é desrespeitada, mas o ser humano vai estar sempre em evidência, e não a 

transgressão”, diz. Então, ele sente que continua pastor, mas com outra atitude. 

 

Desse modo, ver a experiência religiosa a partir desse olhar da psicologia fez com que ele 

percebesse na sua experiência pastoral que até mesmo o modo de se relacionar com Deus 

pode ser modificado na direção de uma experiência saudável. Para o Pr. Pedro as pessoas 

precisam se relacionar com Deus sem medo, pois se houver medo de Deus não há esperança, 

“porque a única esperança que existe para o ser humano, pecador, do ponto de vista 

religioso, é Deus”. 

 

Pr. Pedro explica que um relacionamento baseado na sinceridade, ao invés do medo, é mais 

saudável porque a pessoa sincera é capaz de apontar o que a está incomodando, inclusive na 

sua relação com Deus. Para ele, muitas pessoas se relacionam com Deus e praticam sua 
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religiosidade com base no “certo ou errado”, mas amargurados nessa relação e nessa prática. 

Para ele, com o apoio da psicologia, o pastor, na prática do seu pastorado, pode ajudar os 

membros de sua igreja a sair dessa religião de medo, e desenvolver um olhar mais genuíno na 

relação com Deus. 

 

Ele disse que “a religião não se permite questionamento, a religião enquanto instituição, não 

enquanto teologia, enquanto instituição”, no entanto, ele fala que a Bíblia diz que excetuando 

a ela mesma, todo o resto é questionável, e que tudo passa, menos a vontade de Deus. Assim, 

ele entende que, com a introdução de alguns princípios da psicologia, os ambientes das igrejas 

poderiam ser ambientes bem mais acolhedores, e as pessoas poderiam ser bem mais felizes, e 

Deus poderia ser visto de uma maneira bem melhor. 

 

O Pr. Pedro falou ainda que o pensamento do pastor reflete, em grande parte, o pensamento da 

igreja que ele representa, e que muitas denominações descartam outros saberes, outras 

contribuições para o bem estar do ser humano, e fecham-se em si mesmas e em sua 

compreensão do que é religião. Assim, quanto à psicologia, muitas delas incentivam seus 

membros a entenderem que “meu psicólogo é Cristo”, e a dizer que “se eu tenho Cristo eu 

não preciso de ajuda”. Pr. Pedro entende que isso só prejudica ainda mais quem está em uma 

situação psico-emocional que requeira cuidado profissional. 

 

Pr. Pedro acha que ainda são necessárias mudanças na atitude de muitos pastores em relação à 

psicologia. “Mudar aí nada tem a ver com as crenças básicas defendidas pela Bíblia. As 

mudanças têm a ver com todas essas coisas que nós possuímos à revelia da Bíblia e que nos 

apegamos a elas como se fossem da Bíblia”, como achar que a religião é capaz de resolver 

tudo. Para Pr. Pedro, um líder religioso cristão tem que ter uma visão mais abrangente, e 

entender que a psicologia é indispensável para o exercício do pastorado. Por isso ele diz que 

 

“eu concluo que todo pastor, na medida do possível, deveria 

fazer psicologia, respeitando as diferenças de cada um, pois 

existem aqueles que não se identificam com esta profissão nem 

com este conhecimento, existem aqueles que por alguma outra 

razão não gostariam de fazer este curso... respeitando isto, o 

que eu conheço da psicologia e o que eu conheço do pastorado, 

eu acredito que as duas coisas se casam muito bem”. 
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Pr. Pedro pode fazer esta afirmação com segurança porque é isto que ele sente acontecer em 

sua prática pastoral, religião e psicologia atuando em parceria em favor do bem estar do ser 

humano. Mais uma vez agradeci ao Pr. Pedro por sua atenção, e por compartilhar um pouco 

de sua experiência enquanto pastor e psicólogo, e nos despedimos. 

 

 

5.2 Análise da entrevista 

5.2.1 Colocações e significados a respeito do tema 

 

1- Pedro é um líder religioso cristão, ele é pastor. Disse haver se tornado pastor para “o 

exercício de uma função escolhida e direcionada por Deus”. 

 

Pr. Pedro evidencia segurança ao se expressar sobre o motivo que o fez escolher tornar-se um 

pastor, um líder religioso cristão. Acredita que foi sua decisão quem o levou a essa escolha, 

mas, que essa decisão só aconteceu por acreditar que essa era a vontade de Deus para a sua 

vida. 

 

2. Tornou-se pastor com a intenção de cuidar da dimensão espiritual das pessoas, e de 

estimular as pessoas a se relacionarem com Deus. 

 

Pr. Pedro enfoca a dimensão espiritual do ser humano como merecedora de atenção e 

cuidados. Por isso, ao falar sobre os propósitos de seu pastorado ele assume que seus dois 

principais objetivos são: cuidar do âmbito espiritual das pessoas e estimulá-las a se 

relacionarem com Deus. Derivados desses objetivos surgem os demais interesses e as tarefas 

que realiza, tais como a pregação de sermões, os aconselhamentos, e outros procedimentos. É 

por meio dessas tarefas que Pr. Pedro exorta e orienta as pessoas, apresentando a elas os 

ensinamentos bíblicos, que ele acredita procederem de Deus. Ele declara crer que essa é a 

atividade básica de um pastor. 

 

3. Para ele, contudo, “o cuidado espiritual não é uma atividade que o pastor faz 

desvinculada dos cuidados de outros aspectos do viver humano”. 
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Ao falar de seus objetivos como pastor, Pedro toma o devido cuidado em não demonstrar uma 

concepção dualista acerca do ser humano. Com isso ele evidencia que, embora foque sua 

prática no âmbito espiritual, outras dimensões humanas não são descartadas por ele em seu 

cuidado pastoral, pois entende que o homem é um ser integral, holístico. Assim, Pr. Pedro 

dedica-se a estimular as pessoas a se relacionarem com Deus, mas entendendo que essa 

relação encontra sua concretização no viver cotidiano, ou seja, os aprendizados da prática 

religiosa devem ser evidenciados, e produzir impactos, no modo da pessoa viver. 

 

Ao evidenciar esse entendimento, ele conecta o bem estar das pessoas a quem lidera 

espiritualmente aos cuidados que ele também deve prestar aos outros aspectos da vida, pois 

sua compreensão é de que todos esses elementos estão associados, e que um influencia o 

outro, assim, se alguém está bem espiritualmente pode se sentir mais predisposto a se sentir 

bem em outras situações da vida. E, se surgirem dificuldades nestas outras situações, o bem 

estar espiritual pode ser um importante suporte para superar essas dificuldades. 

  

4. Pr. Pedro sente estar alcançando seus objetivos quando promove “um conhecimento 

às pessoas, pois ninguém escolhe o que não conhece”. 

 

Pr. Pedro deseja que as pessoas se relacionem com Deus, e que tenham sua vida “alinhada” à 

vontade de Deus. Para isso elas precisam conhecer quem é Deus e qual é a Sua vontade. Ele, 

então, se sente um pastor realizado quando promove este conhecimento, pois, ao transmiti-lo 

entende que não está apenas apresentando informações, mas mostrando a elas a melhor 

alternativa que podem ter. 

 

Para ele, este conhecimento está relacionado à Bíblia, e ao conteúdo que ela apresenta, logo, 

em seu entendimento, é na Bíblia que as pessoas podem conhecer Deus, aprender sobre Sua 

vontade, e então ser fiel a esta vontade na experiência de cada dia. “... tem a ver com a Bíblia, 

a referência é a Bíblia”, afirma. 

 

5. Pr. Pedro considera, contudo, que por mais que ele faça algo em favor das pessoas elas 

também devem participar ativamente, tomando sua própria decisão a respeito do 

assunto que esteja em questao. 
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Ele considera fundamental cumprir a sua parte na tarefa pastoral, mas é ciente que tudo 

quanto faz só terá efeito se as pessoas a quem lidera espiritualmente aceitarem o que ele 

propõe e ensina. Assim, cuidar espiritualmente diz respeito à ação pastoral em promover o 

conhecimento necessário, mas também à resposta dada pela pessoa cuidada em aceitar a 

informação que recebe, e decidir acata-la ou não. Isso indica que o cuidado espiritual só é 

efetivo, de fato, se houver a participação de ambos os envolvidos, o pastor e a pessoa. Um 

assumindo a tarefa de pastorear, outro assumindo a condição de ser cuidado. 

 

6. Pr. Pedro é um líder religioso cristão que buscou uma formação em psicologia, assim, 

pastor já há vinte e oito anos, nos últimos dez anos ele também atua como psicólogo. Ele 

apresentou duas razões para que isso acontecesse. A primeira está relacionada a uma 

experiência que teve quando trabalhava como professor, logo após se formar em 

teologia. 

 

“Trabalhei numa escola onde tive a oportunidade de ouvir 

muitos alunos. Não sei explicar por qual razão, ou por quais 

razões eles me procuravam para trazer seus sofrimentos, suas 

dúvidas, seus medos, e naqueles momentos eu me sentia um 

pouco impotente para dar conta de todas aquelas ansiedades, e 

acreditava que se eu buscasse outros conhecimentos além 

daquele que eu já havia adquirido, eu acreditava que eu podia 

ajudá-los de uma outra maneira”. 

 

Depois de concluído seu curso de teologia, e antes de assumir o trabalho pastoral em igrejas, 

Pr. Pedro trabalhou como professor em uma das escolas mantidas por sua denominação 

religiosa. Ali, estudantes o procuravam para conversar sobre questões que não diziam respeito 

às aulas simplesmente, mas a situações pessoais que os incomodavam. 

 

Sentindo-se incapaz de dar a esses estudantes o apoio que de fato eles precisavam, entendeu 

que poderia encontrar nos conhecimentos da psicologia recursos para isso. Assim, a 

solidariedade com seus alunos, o desejo de corresponder às suas expectativas ao procurá-lo 

para essas conversas pessoais, e a vontade de suprir a falta de recursos para dar a adequada 

atenção às questões que lhe eram apresentadas, despertaram nele, inicialmente, o desejo de 

fazer uma formação em psicologia. 
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7. A outra razão apresentada pelo Pr. Pedro que o motivou a buscar uma formação em 

psicologia está diretamente relacionada à sua prática pastoral, quando precisava 

atender individualmente as pessoas que o buscavam para dialogar sobre suas 

dificuldades na vida, situações que iam além das questões espirituais. “Então, o que me 

motivou a buscar o conhecimento da psicologia foi justamente a necessidade de ajudar as 

pessoas que me buscaram”. 

 

Por entender que o ser humano possui outras dimensões além da espiritual, e que todas de 

alguma maneira se relacionam e se influenciam, é que Pr. Pedro se dispunha a atender cada 

membro de sua congregação para dialogar sobre outras questões que não apenas as religiosas. 

Em tais situações ele “ficava na base do achismo”, por se sentir sem recursos para dar conta 

do que lhe era apresentado, bem como para promover devidamente o bem estar daquelas 

pessoas. Ele não sabia como fazer isso, e entendeu que a psicologia poderia lhe capacitar para 

esta atividade de seu serviço pastoral. Assim, o desejo anteriormente despertado ganhou 

impulso, e ele buscou o curso de psicologia. 

 

8. Para Pr. Pedro, a Bíblia, a fé, e a oração são fundamentais, mas estes não são todos os 

recursos disponíveis ao ser humano para atendê-lo na resolução das questões da vida. 

“Com todo respeito a tudo que sei da religião eu diria que não são”. 

 

Pr. Pedro considera importantes os recursos que a religiosidade proporciona às pessoas, tais 

como a fé e a prática da oração, mesmo assim, ele não descarta a validade de outros recursos. 

Para ele, ser fiel a Deus e viver de acordo com a Sua vontade não significa desprezar os 

recursos disponíveis na esfera humana, pois ele entende que os profissionais são dotados de 

conhecimentos dados por Deus para ajudar o ser humano a ter uma vida melhor, de modo que 

todas as profissões e seus conhecimentos são válidos para a solução dos diversos problemas, 

independente do investimento religioso que cada pessoa faça. 

 

Ele compreende que aquilo que é possível ao homem realizar, Deus espera que ele o faça. Isso 

não significa descartar os recursos da religiosidade, mas “entendo que a oração, a fé, tudo o 

mais da religião não substitui aquilo que o homem pode fazer”. Pr. Pedro entende que um 

cristão não deve desprezar os benefícios que a psicologia pode proporcionar, pois “aquilo que 

faz parte do saber da psicologia e do fazer da psicologia, é da competência de um psicólogo, 
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e aqueles que precisam devem se beneficiar deste saber e desta competência”. Considerando 

isso, ele buscou a psicologia. 

 

9. Perguntei ao Pr. Pedro o quê, especificamente, ele almejava encontrar no curso de 

psicologia, e imediatamente ele falou que seu objetivo era “ter suporte teórico e as 

habilidades dos diversos procedimentos”. 

 

O principal interesse do Pr. Pedro foi adquirir a habilidade proporcionada pelas técnicas e 

pelos instrumentos que possibilitam a um psicólogo procedimentos de abordagem e manuseio 

dos diversos temas trazidos pelas pessoas. Ele já possuía o conhecimento de âmbito religioso 

necessário para lidar com o aspecto espiritual do ser humano, mas, lhe faltavam recursos 

adequados para lidar com este ser humano em suas várias dimensões. 

 

Para ele, a teologia trata das questões fundamentais da vida humana, tais como quem sou?; 

Por que estou aqui?, e outras, o que acaba afetando as demais áreas da existência, mas, a 

priori, ela está interessada em falar sobre Deus, e sobre como estas questões fundamentais 

podem ser esclarecidas a partir do conhecimento que se tem sobre Deus. Contudo, considera 

que a formação em teologia não prepara o líder religioso cristão para atender as pessoas em 

suas necessidades de amparo psico-afetivo. Ele considera importante explicar sobre Deus para 

as pessoas, mas entende que não é só isso. “A função do pastor é explicar Deus para o povo, 

só que o povo traz outras questões que não fazem parte desse saber” que a teologia 

proporciona. 

 

Buscar um saber que o auxiliasse a compreender melhor as pessoas, bem como habilidades 

para atendê-las em suas diversas questões foi o que o Pr. Pedro buscou na psicologia. Por 

desejar conhecimento e recursos “mais profundos que entendi que só a psicologia poderia me 

ajudar... Eu acreditei que a psicologia tinha [esse conhecimento e recursos], então, [isso] me 

motivou a buscar o conhecimento da psicologia”. 

 

10. Ele queria um suporte teórico, bem como recursos que a psicologia pode oferecer, 

porque “eu queria algo com uma conotação cientifica [...] e aí eu encontrei na psicologia a 

psicanálise, Lacan, e assim pude entender melhor o ser humano [...] e encontrei na 

psicologia ferramentas...”. 

 



 100 

Ao longo de sua atividade pastoral, Pr. Pedro já havia realizado muitas leituras buscando 

compreender melhor as pessoas, em livros e em outras publicações, tanto de auto-ajuda como 

da área de psicologia mesmo, mas, apesar disso ele não se sentia conhecedor de nenhuma 

teoria ou abordagem especifica que o fizesse se sentir seguro e confiante ao atender as 

pessoas, e também nessas leituras ele não encontrou recursos que considerasse suficientes 

para isso. 

 

Ao fazer uma formação em psicologia ele sentiu que sua necessidade foi satisfeita, 

particularmente ao conhecer a psicanálise, e especificamente a teoria lacaniana. Nessa teoria 

ele encontrou uma concepção acerca do ser humano que o satisfez, e nela também encontrou 

alguns recursos que passaram a ser usados como suporte, ferramentas, nos atendimentos aos 

membros de sua congregação, tais como a “habilidade de ouvir melhor, de compreender o 

que está por trás do que é dito, e perceber quais as reais necessidades das pessoas quando 

estas apresentam suas diversas questões”.  

 

11. Apesar de sua afinidade com a psicanálise, e com Lacan particularmente, Pr. Pedro 

assume que “a psicologia é ampla”, e que aqueles que a buscam acabam encontrando 

mais do que esperam obter. 

 

Foi o que aconteceu com ele, que ao ter acesso à teoria e aos recursos entende haver 

encontrado maneiras diferentes de olhar o ser humano, podendo, com isso, valorizá-lo mais, 

independente de quem seja e em que situação se encontre. Também passou a considerar que 

as pessoas têm carências, e que elas sentem necessidade de serem aceitas, amparadas, 

acolhidas. Para ele, essa compreensão ampliada acerca do homem, e essa disposição em 

valorizá-lo mais, foram ganhos que a psicologia lhe proporcionou além dos que inicialmente 

ele pretendia encontrar nesta ciência. 

 

12. Pr. Pedro considera que foi atendido em suas expectativas ao buscar o curso de 

psicologia, e que essa formação produziu efeitos positivos na sua prática pastoral, pois 

esta se tornou “mais completa, mais eficiente, mais eficaz. Eu me sinto muito mais 

preparado, muito mais qualificado para a prática do pastorado do que antes”. 

 

Considerando sua própria experiência enquanto líder religioso, ele percebe que o pastor, no 

dia a dia, lida com questões que ultrapassam os conteúdos oferecidos pela teologia, e que 
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assim, ele tem que lidar com o bem estar dos membros de sua congregação em diversos 

âmbitos da vida. 

 

Contudo, o pastor, geralmente, passa muito tempo falando, seja por causa das pregações que 

tem de fazer, das diversas reuniões administrativas que dirige, ou mesmo por achar que essa é 

a sua tarefa quando alguém o busca em particular solicitando um conselho. Ao cursar 

psicologia, Pr. Pedro considera que esta sua atitude também mudou, pois em sua formação 

desenvolveu a atitude de fazer perguntas, estimular a pessoa a falar, e de propiciar-lhe 

oportunidades para suas próprias decisões, “o que vai além do que antes fazia, quando 

simplesmente dizia como a pessoa devia agir”. Com isso, ele notou que as pessoas passaram a 

confiar mais nele, e que as pessoas se sentiram mais seguras em procurá-lo. Assim, os 

contatos individuais passaram a ser mais “produtivos”. 

 

13. A maneira de ver o ser humano a partir do olhar da psicologia também trouxe 

efeitos positivos em sua liderança espiritual. A psicologia “fez com que eu observasse [as 

pessoas e] o pecado de outra forma”. 

 

A atitude de abordar as pessoas no âmbito da espiritualidade também se tornou diferente 

depois da formação em psicologia. Por ser pastor, freqüentemente ele tem que lidar com 

questões morais, éticas, e outras implicadas na prática religiosa das pessoas. Quando alguém 

falha em obedecer a alguma orientação que visa à vida moral ou ética, ou transgride uma 

delas, é considerado um erro, pecado. 

 

Diz que a psicologia o ajudou a “perceber que há uma variedade de pessoas, logo, uma 

variedade de motivos” para as ações humanas em cada situação, Pr. Pedro entende, agora, que 

as pessoas devem se abordadas e tratadas de maneiras diferentes quando falham, mesmo 

quando as ações praticadas sejam semelhantes, ou seja, “não se pode tratar as pessoas da 

mesma maneira”. 

 

Embora não caiba à psicologia dizer o que é pecado, e o que não é, ela o auxiliou neste ponto 

ao mostrar-lhe que cada pessoa precisa ser abordada em sua peculiaridade e individualidade. 

Para Pr. Pedro, “essa diferença [entre pessoas e entre motivações] que a religião não faz, a 

psicologia faz, então, isso ajuda”. Com essa compreensão, ele pode dar o devido apoio a um e 

a outro, conforme a necessidade de cada um. Se bastasse classificar os comportamentos como 
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pecado ou não, como considera a norma religiosa, todos deveriam receber o mesmo 

tratamento. Mas não é assim, entende o Pr. Pedro. 

 

Para ele, nem sempre os líderes religiosos estão preparados para agirem diferenciando os fatos 

e os indivíduos, por isso ele considera que a psicologia também o auxiliou no trato das 

questões espirituais, visto que agora ele pode fazer essa diferenciação, pois a “psicologia 

respeita as singularidades dos indivíduos”. Com a psicologia ele aprendeu isso, e a fazer isso. 

 

14. Para Pr. Pedro, ao valorizar a individualidade ele está dando à pessoa o respeito que 

ela merece, e o devido valor que ela tem. 

 

Ele entende que as pessoas que recebem a devida atenção podem compreender que, apesar da 

maldade e do pecado que elas praticam, elas podem ter e reconhecer em si características 

benéficas que, encontradas e assumidas, as permitam experimentar outro estilo de vida, um 

bem estar de vida. E para ele é isso o que a psicologia valoriza, pois a psicologia tem um olhar 

diferente de outros olhares para as questões do ser humano. “É um olhar que alimenta sempre 

uma esperança, pois o psicólogo oferece colo, oferece acolhimento, oferece amparo, e até 

mesmo o psicólogo se oferece”. Enquanto líder religioso cristão, olhar cada pessoa com esse 

olhar da psicologia o fez oferecer mais esperança a elas. A psicologia o ajudou a ser um 

pastor que acolhe, que se oferece, mais do que um promotor de normas e regras. 

 

15. Pr. Pedro não se sente menos religioso ao usar os conhecimentos e os recursos da 

psicologia na sua prática pastoral, antes, tomando sua própria experiência como 

referência ele entende que “eu me sinto agora muito mais preparado, muito mais 

qualificado para a prática do pastorado do que antes”. 

 

Para se tornar um pastor adventista Pedro precisou cumprir diversas etapas, que incluiram 

inicialmente uma decisão pessoal, seguida de quatro anos em um seminário, mais quatro anos 

de prática experimental, até que a vocação fosse confirmada. Ele considera que o tempo 

transcorrido no cumprimento dessas etapas, mais o período efetivo de trabalho como líder 

religioso cristão, fez dele um pastor. Contudo, ele entende que “sem o curso de psicologia eu 

não seria o pastor que sou hoje”, o que indica a importância destes conhecimentos para torná-

lo mais eficiente na sua prática pastoral. Para ele, a psicologia não fez com que ele deixasse 

de ser pastor, antes, ela o qualificou ainda mais para este serviço, pois agora, “à semelhança 
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de Jesus, valorizo mais a pessoa”. Ele continua sendo pastor, só que agora com uma atitude 

aprimorada, especialmente no trato com as pessoas e com as questões que elas lhe trazem. 

 

16. A relação entre a psicologia enquanto ciência e a religião é entendida pelo Pr. Pedro 

como uma relação de parceria e complementaridade. “As duas coexistem, e acho que elas 

são parceiras, porque elas se complementam”. 

 

No entender do Pr, Pedro, psicologia e religião não são discordantes, cada uma cuida do 

conhecimento em seu próprio domínio. Ele considera que ambas oferecem uma compreensão 

específica acerca do ser humano, bem como recursos específicos, e cada domínio é importante 

no âmbito em que atua. Logo, é possível à psicologia e à religião conviverem bem se ambas 

se respeitarem, e se ambas partilharem uma com a outra o que cada uma possui. Para ele isso 

é possível, pois, ao falar da relação destes dois domínios em sua própria experiência ele deixa 

claro que a psicologia é “uma aliada” no seu pastorado. 

 

17. Em todo tempo da sua prática pastoral a psicologia está presente. “Isto significa dizer 

que aquilo que você estudou passa a fazer parte de você, não dá pra fazer separação”. 

 

Para Pr. Pedro, em todo momento da sua atividade como pastor a psicologia está atuando, 

mesmo quando ele não está fazendo atendimento psicológico (pois ele agora também é 

psicólogo) e sim pastoral, pois a sua formação em psicologia “ajuda a perceber quando a 

pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, e não apenas pastoral”. Desse modo, o 

conhecimento que esta ciência lhe proporcionou é uma “ferramenta sempre disponível e 

atuante”, ou seja, mesmo quando ele precisa apenas dos recursos da religião, a compreensão 

que a psicologia pode oferecer numa determinada situação também está presente, pois é parte 

do seu próprio ser. 

 

18. Para ele os psicólogos também devem se interessar pela religiosidade humana, “pois 

é fato que existem psicólogos que não gostam de religião, embora alguns gostem de 

religião”. 

 

Pr. Pedro entende que o ser humano é um ser religioso, e que, quando ele vai ao psicólogo 

leva consigo a sua religiosidade. Para ele, o psicólogo mesmo não precisa ser religioso, mas 

ele precisa respeitar e valorizar esta dimensão humana para dar o devido amparo que a pessoa 
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busca. Ele entende que “o psicólogo que compreende alguma coisa de religião, compreende 

melhor a pessoa religiosa”, por outro lado, se este profissional descarta a importância da 

religiosidade humana, descarta parte do próprio ser humano, renuncia parte da pessoa 

religiosa. 

 

19. Pr. Pedro ficou satisfeito com o que a psicologia lhe ofereceu, pois não frustrou as 

suas expectativas. 

 

A psicologia proporcionou ao Pr. Pedro o suporte teórico-científico que ele queria para 

compreender melhor o ser humano, bem como os recursos necessários para que pudesse ter 

um pastorado mais eficiente. Ele ficou satisfeito porque encontrou o que buscava. 

 

20. Tomando sua própria experiência como líder religioso cristão antes e depois de 

haver buscado uma formação em psicologia, Pr. Pedro entende que “todo pastor, na 

medida do possível, deveria fazer psicologia”. 

 

Pr. Pedro considera positiva sua experiência de ter uma formação em psicologia e a religião, 

juntas. Isso mostrou a ele que descartar outros saberes é descartar os benefícios de outras 

contribuições que ajudam a promover o bem estar do ser humano. Assim, ele entende que um 

líder religioso cristão deve ter uma visão mais abrangente do seu pastorado, e que a psicologia 

pode ser uma ciência que contribui para isso. 

 

 

5.3 Síntese interpretativa 

 

Pedro é um líder religioso cristão, ele é pastor, e acredita que esta é uma atividade para a qual 

Deus o escolheu. Ao falar sobre sua decisão de ser pastor, evidencia segurança e convicção, 

pois acha que foi sua decisão que o levou a essa escolha, mas, que essa decisão só aconteceu 

por acreditar que essa era a vontade de Deus para a sua vida. 

 

Tornou-se pastor com a intenção de cuidar da dimensão espiritual das pessoas, e de estimular 

as pessoas a se relacionarem com Deus, assim, ele enfoca a dimensão espiritual do ser 

humano como merecedora de atenção e cuidados. Por isso, ao falar sobre os propósitos de seu 

pastorado ele assume que seus principais objetivos são: cuidar do âmbito espiritual das 
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pessoas e estimulá-las a se relacionarem com Deus. Para ele, essa é a atividade básica de um 

pastor, e que todas as tarefas que realiza tais como a pregação de sermões, os 

aconselhamentos, as exortações e outros procedimentos, devem alcançar esses objetivos. 

 

Para ele, contudo, o cuidado espiritual não é uma atividade que o pastor faz desvinculada dos 

cuidados de outros aspectos do viver humano, o que evidencia que Pr. Pedro não tem uma 

concepção dualista acerca do ser humano, antes, entende que o homem é um ser integral, 

holístico. Assim, embora o âmbito espiritual seja o foco de sua prática pastoral, outras 

dimensões humanas não são descartadas por ele, mas também recebem sua atenção. 

 

Pr. Pedro dedica-se a estimular as pessoas a se relacionarem com Deus, mas entendendo que 

essa relação encontra sua concretização no viver cotidiano, ou seja, ele não separa a 

experiência religiosa das demais experiências do dia a dia, antes, considera que aquilo que se 

aprende na prática religiosa deve ser evidenciado, e produzir impactos, no modo da pessoa 

viver em cada situação. 

 

Ao evidenciar esse entendimento, ele conecta o bem estar das pessoas a quem lidera 

espiritualmente aos cuidados que ele também deve prestar aos outros aspectos da vida, pois 

sua compreensão é de que todos esses elementos estão associados, e que um influencia o 

outro, assim, se alguém está bem espiritualmente pode se sentir mais predisposto a se sentir 

bem em outras situações da vida. E, se surgirem dificuldades nestas outras situações, o bem 

estar espiritual pode ser um importante suporte para superar essas dificuldades. 

  

Pr. Pedro deseja que as pessoas se relacionem com Deus, e que tenham sua vida “alinhada” à 

vontade de Deus. Ele acredita que isso só é possível se elas conhecerem a Deus e 

compreenderem qual é a Sua vontade para o seu viver. Assim, ele se sente um pastor 

realizado quando promove este conhecimento, pois desse modo está mostrando às pessoas o 

que ele considera ser a melhor alternativa que elas podem ter para a sua vida, e é na Bíblia 

que ele acredita estar este conhecimento. 

 

Ele considera importante sua atividade pastoral, mas é ciente que tudo quanto faz só terá 

efeito se as pessoas a quem lidera aceitarem o que ele propõe e ensina. Assim, ele é ciente que 

cuidar espiritualmente das pessoas requer sua ação em promover o conhecimento necessário, 

mas também uma resposta de aceitação dada pelas pessoas que entram em contato com o que 
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ele ensina. Isso indica que não há cuidado espiritual sem a participação de ambos os 

envolvidos, o pastor e o individuo. Um assumindo a tarefa de pastorear, outro assumindo a 

condição de ser cuidado. 

 

Atuando como pastor há vinte e oito anos, nos últimos dez anos Pr Pedro também atua como 

psicólogo. Duas razões serviram como principais motivações para que ele buscasse uma 

formação em psicologia. Uma delas foi uma experiência que ele teve numa escola. Depois de 

concluído seu curso de teologia, e antes de assumir o trabalho pastoral em igrejas, Pr. Pedro 

trabalhou como professor em uma das escolas mantidas por sua denominação religiosa. Ali, 

estudantes o procuravam para conversar sobre questões que não diziam respeito às aulas, mas 

a situações pessoais que os incomodavam. 

 

Sentindo-se incapaz de dar a esses estudantes o apoio que de fato eles precisavam, entendeu 

que poderia encontrar nos conhecimentos da psicologia recursos para isso. Assim, a 

solidariedade com seus alunos, o desejo de corresponder às suas expectativas ao procurá-lo 

para essas conversas pessoais, e a vontade de suprir a falta de recursos para dar a adequada 

atenção às questões que lhe eram apresentadas, despertaram nele o desejo de fazer uma 

formação em psicologia. 

 

A outra razão que o motivou a buscar uma formação em psicologia está diretamente 

relacionada à sua prática pastoral, quando precisava atender individualmente as pessoas que o 

buscavam para dialogar sobre suas dificuldades na vida, situações que iam além das questões 

espirituais. Em tais situações ele “ficava na base do achismo”, por se sentir sem recursos para 

dar conta do que lhe era apresentado, bem como para promover devidamente o bem estar 

daquelas pessoas. Por não saber como fazer isso ele sentiu necessidade de se preparar melhor 

para tais situações, e se capacitar para esta atividade de seu serviço pastoral. Assim, ele 

buscou o curso de psicologia. 

 

Pr. Pedro considera que a Bíblia, a fé, e a oração são fundamentais para que o ser humano 

encontre resoluções para as diversas questões da vida, contudo, assume que estes não são 

todos os recursos disponíveis. Para ele, a religiosidade, ser fiel a Deus e viver de acordo com 

a Sua vontade, não significa desprezar os recursos disponíveis na esfera humana, pois ele 

entende que os diversos profissionais que há são dotados de conhecimentos dados por Deus 

para ajudar o ser humano a ter uma vida melhor, logo, seus conhecimentos são válidos para a 



 107 

solução dos diversos problemas, independente do investimento religioso que tenha cada 

pessoa que precise de apoio. 

 

Ele compreende que aquilo que é possível ao homem realizar, Deus espera que ele o faça. Pr. 

Pedro entende que isso não significa descartar os recursos da religiosidade, mas que tais 

recursos não substitui aquilo que o homem pode fazer, ou seja, um cristão não deve desprezar 

os benefícios que a psicologia pode proporcionar, por exemplo, pois para ele aquilo que faz 

parte do saber da psicologia e do fazer da psicologia é da competência de um psicólogo, e 

aqueles que precisam devem se beneficiar deste saber e desta competência. 

 

Ciente disso Pr. Pedro buscou um curso de psicologia. Seu principal interesse foi adquirir a 

habilidade proporcionada pelas técnicas e pelos instrumentos que possibilitam a um psicólogo 

procedimentos de abordagem e manuseio dos diversos temas trazidos pelas pessoas. Ele já 

possuía o conhecimento de âmbito religioso necessário para lidar com o aspecto espiritual do 

ser humano, mas sentia que lhe faltavam recursos adequados para lidar com este ser humano 

em suas outras dimensões. 

 

É que apesar do conhecimento que a teologia lhe proporcionara, ele entende que tal formação 

não prepara o líder religioso cristão para atender as pessoas em suas necessidades de amparo 

psico-afetivo.  Considera importante explicar sobre Deus para as pessoas, mas assume que a 

tarefa do pastor não é só isso, pois as pessoas trazem a ele outras questões que não fazem 

parte do saber da teologia. Assim, buscar um saber que o auxiliasse a compreender melhor as 

pessoas, bem como habilidades para atendê-las em suas diversas questões foi o que o Pr. 

Pedro buscou na psicologia. 

 

Ao fazer um curso de psicologia, Pr. Pedro queria encontrar um suporte teórico e também 

recursos que a psicologia pode oferecer, porque ele desejava um conhecimento cientifico 

sobre o ser humano e sobre como dar-lhe amparo em suas necessidades psico-afetivas. Ele já 

havia feito muitas leituras em livros e em outras publicações, tanto de auto-ajuda como da 

área de psicologia mesmo,buscando compreender melhor as pessoas, mas, apesar disso ele 

não se sentia conhecedor de nenhuma teoria ou abordagem especifica que o fizesse se sentir 

seguro e confiante ao atender as pessoas, e também nessas leituras ele não encontrou recursos 

que considerasse suficientes para isso. 
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Ao fazer uma formação em psicologia ele sentiu que sua necessidade foi satisfeita, 

particularmente ao conhecer a psicanálise, e especificamente a teoria lacaniana. Nessa teoria 

ele encontrou uma concepção acerca do ser humano que o satisfez, e nela também encontrou 

alguns recursos que passaram a ser usados por ele como suporte, ferramentas, nos 

atendimentos aos membros de sua congregação, tais como a habilidade de ouvir melhor, de 

compreender o que está por trás do que é dito, e perceber quais as reais necessidades das 

pessoas quando estas apresentam suas diversas questões. 

 

Apesar de sua afinidade com a psicanálise, e com Lacan particularmente, Pr. Pedro assume 

que “a psicologia é ampla”, e que aqueles que a buscam acabam encontrando mais do que 

esperam obter. Foi o que aconteceu com ele, que ao ter acesso às teorias e aos recursos da 

psicologia entende haver encontrado maneiras diferentes de olhar o ser humano, podendo, 

com isso, valorizá-lo mais, independente de quem seja e em que situação se encontre. 

Também passou a considerar que as pessoas têm carências, e que elas sentem necessidade de 

serem aceitas, amparadas, acolhidas, cada uma em sua individualidade. 

 

Desse modo, Pr. Pedro foi atendido em suas expectativas ao buscar o curso de psicologia, pois 

essa formação produziu efeitos positivos na sua prática pastoral, visto que ele percebe que 

esta se tornou mais eficiente, mais eficaz. Em seu dia a dia ele lida com questões que 

ultrapassam os conteúdos oferecidos pela teologia, e assim, ele tem que lidar com o bem estar 

dos membros de sua congregação em diversos âmbitos da vida. Ao cursar psicologia, Pr. 

Pedro aprimorou suas atitudes, como, por exemplo, a de fazer perguntas, estimular a pessoa a 

falar, de propiciar-lhe oportunidades para suas próprias decisões, visto que antes, ao fazer 

aconselhamento, ele simplesmente dizia como a pessoa devia agir, e pronto. Com isso, as 

pessoas passaram a confiar mais nele, e a se sentiram mais seguras em procurá-lo. 

 

A atitude de abordar as pessoas no âmbito da espiritualidade também se tornou diferente 

depois da formação em psicologia. Por ser pastor, freqüentemente Pedro tem que lidar com 

questões morais, éticas, e outras, implicadas na prática religiosa das pessoas. Quando alguém 

falha em obedecer a alguma orientação que visa à vida moral ou ética, ou transgride uma 

delas, é considerado um erro, pecado. A psicologia o ajudou a “perceber que há uma 

variedade de pessoas, logo, uma variedade de motivos” para as ações humanas em cada 

situação, com isso, Pr. Pedro entende, agora, que as pessoas devem se abordadas e tratadas de 

maneiras diferentes quando falham, mesmo quando as ações praticadas sejam semelhantes. 
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Embora não caiba à psicologia dizer o que é pecado, e o que não é, ela o auxiliou neste ponto 

ao mostrar-lhe que cada pessoa precisa ser abordada em sua peculiaridade e individualidade. 

Isso o ajuda, pois com essa compreensão ele pode dar o devido apoio a um e a outro, 

conforme a necessidade de cada um. Se bastasse classificar os comportamentos como pecado 

ou não, como considera a norma religiosa, todos deveriam receber o mesmo tratamento, mas, 

a partir do conhecimento adquirido ao estudar um curso de psicologia, Pr. Pedro compreende 

que não é assim. 

 

Ele reconhece que os líderes religiosos nem sempre estão preparados para agirem fazendo 

distinção dos fatos e dos indivíduos, por isso, assume que a psicologia também o auxiliou no 

trato das questões espirituais, visto que agora ele pode fazer essa diferenciação, pois 

compreendeu que psicologia respeita as singularidades dos indivíduos e considera as 

particularidades de cada ação. Com a psicologia ele aprendeu isso, e a fazer isso. 

 

Ao valorizar a individualidade Pr. Pedro está dando às pessoas o respeito que elas merecem, e 

o devido valor que cada uma tem. Com isso, as pessoas que recebem sua atenção podem 

compreender que, apesar da maldade e do pecado que elas praticam, elas podem ter e 

reconhecer em si características benéficas que, encontradas e assumidas, as permitam 

experimentar outro estilo de vida, um bem estar de vida. Para ele é isso o que a psicologia 

valoriza, pois ele entende que a psicologia tem um olhar diferente de outros olhares para as 

questões do ser humano. Para ele o olhar da psicologia é um olhar que dá esperança. 

 

Enquanto líder religioso cristão, olhar cada pessoa com esse olhar da psicologia faz o Pr. 

Pedro oferecer mais esperança a elas. Assim, a psicologia o ajudou a ser um pastor que 

acolhe, que se oferece, mais do que ser um promotor de normas e regras que estimula as 

pessoas a serem apenas cumpridoras de obrigações. 

 

Pr. Pedro não se sente menos religioso ao usar os conhecimentos e os recursos da psicologia 

na sua prática pastoral, antes, ele se sente agora mais preparado e mais qualificado para a 

prática do pastorado do que anteriormente. Para se tornar um pastor adventista Pedro precisou 

cumprir diversas etapas, que incluíram, inicialmente, uma decisão pessoal, seguida de quatro 

anos em um seminário, mais quatro anos de prática experimental, até que a vocação fosse 

confirmada. Contudo, somente após o curso de psicologia é que ele se sentiu um pastor 

melhor qualificado, o que indica a importância destes conhecimentos para torná-lo mais 



 110 

eficiente na sua prática pastoral. A psicologia não fez com que ele deixasse de ser pastor, 

antes, ela o qualificou ainda mais para este serviço. Ele continua sendo pastor, só que agora 

com uma atitude aprimorada, especialmente no trato com as pessoas e com as questões que 

elas lhe trazem. 

 

A relação entre a psicologia enquanto ciência e a religião é entendida pelo Pr. Pedro como 

uma relação de parceria e complementaridade. No seu entender, psicologia e religião não são 

discordantes, pois cada uma cuida do conhecimento em seu próprio domínio. Ele considera 

que ambas oferecem uma compreensão específica acerca do ser humano, bem como recursos 

específicos, e cada domínio é importante no âmbito em que atua. Logo, é possível à 

psicologia e à religião conviverem bem se ambas se respeitarem, e se ambas partilharem uma 

com a outra o que cada uma possui. Para ele isso é possível, pois, ao falar da relação destes 

dois domínios em sua própria experiência ele deixa claro que a psicologia é “uma aliada” no 

seu pastorado. 

 

Em todas as situações da prática pastoral do Pr. Pedro a psicologia está presente, mesmo 

quando ele não está fazendo atendimento psicológico (pois ele agora também é psicólogo) e 

sim pastoral. Isso porque a sua formação em psicologia o ajuda a perceber quando a pessoa 

precisa de um acompanhamento psicológico, e não apenas pastoral. Desse modo, o 

conhecimento que esta ciência lhe proporcionou está sempre disponível e atuante, ou seja, 

mesmo quando ele precisa apenas dos recursos da religião, a compreensão que a psicologia 

pode oferecer numa determinada situação também está presente. 

 

Para ele os psicólogos também devem se interessar pela religiosidade humana, pois considera 

que existem psicólogos que não dão o devido reconhecimento a esta dimensão. Pr. Pedro 

entende que o ser humano é um ser religioso, e que, quando ele vai ao psicólogo leva consigo 

a sua religiosidade. Assim, este profissional, mesmo não sendo ele mesmo alguém religioso, 

precisa respeitar e valorizar esta dimensão humana para dar o devido amparo que a pessoa 

busca. Pr. Pedro evidencia, com isso, compreender que o psicólogo que descarta a 

importância da religiosidade humana descarta parte do próprio ser humano, pois com tal 

atitude renuncia importante aspecto da pessoa religiosa. 

 

Pr. Pedro ficou satisfeito com o que a psicologia lhe ofereceu, e não teve frustradas as suas 

expectativas em relação a esta ciência. A psicologia proporcionou ao Pr. Pedro o suporte 
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teórico - cientifico que ele queria para compreender melhor o ser humano, bem como os 

recursos necessários para que pudesse ter um pastorado mais eficiente, assim, ele ficou 

satisfeito porque encontrou o que buscava. 

 

Tomando como referência sua própria experiência como líder religioso cristão antes e depois 

de haver buscado uma formação em psicologia, Pr. Pedro assume que todo pastor, tendo 

oportunidade para isto, deveria fazer um curso de psicologia. Ele considera positiva sua 

experiência de ter uma formação em psicologia e a religião, juntas. Isso mostrou a ele que 

descartar outros saberes é descartar os benefícios de outras contribuições que ajudam a 

promover o bem estar do ser humano. Por isso, ele entende que um líder religioso cristão deve 

ter uma visão mais abrangente do seu pastorado, e que a psicologia pode ser uma ciência que 

contribui para isso. 
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CAPITULO VI 

PASTOR SANTOS 
 

 

6.1 Síntese da entrevista 

 

Encontrei o Pr. Santos em local e horário combinados previamente, e introduzi nossa conversa 

agradecendo a ele por me receber, e por sua disposição em falar sobre sua experiência como 

líder religioso cristão que não buscou outra formação além de teologia, e, particularmente, 

não buscou a psicologia. Solicitei que falasse sobre sua experiência como pastor, e o que 

significa para ele ser um pastor. Expliquei que à medida que falasse eu faria alguma 

intervenção para esclarecer algum ponto, se fosse necessário. Ele concordou, e imediatamente 

iniciou sua fala.  

 

Santos é pastor há 28 anos. Ao longo desse período, além de trabalhar diretamente com 

igrejas, ele já atuou como capelão de hospital, capelão de escola, e professor de ensino 

religioso. Para ele, pastor é aquele que pastoreia, mas, como ninguém pode se auto-nomear 

um pastor do ‘rebanho’ que não é dele, então o pastorado, o “ministério religioso”, como ele 

denomina sua atividade de líder religioso cristão, tem de ser precedido de uma experiência 

pessoal do individuo que se torna pastor com Deus. 

 

Ele disse que a pessoa que almeja o pastorado primeiro precisa ter a crença pessoal de que há 

um Deus todo-poderoso, que Ele tem uma igreja na Terra, e que ele, membro desta igreja, 

sente a convicção de que Deus quer que ele faça este trabalho do pastorado. E a pessoa não só 

percebe que Deus quer que ela faça este trabalho, mas também se sente auto-comprometida, 

ou seja, ela mesma desejosa de fazê-lo. 

 

Possuída dessa forte convicção, e à medida que vai se envolvendo com as atividades da igreja, 

esse comprometimento e esse desejo tomam um significado tão grande para essa pessoa que 
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ela não consegue se ver realizando nenhuma outra atividade na vida, senão ser pastor. “Foi 

exatamente assim que aconteceu comigo”, ele disse. Após o seu batismo7, que Pr. Santos 

considera ter sido uma experiência magnífica, muito positiva, ele se sentiu com sua auto-

estima extremante elevada, pois agora se via como um filho de Deus, uma pessoa que Deus 

Todo-poderoso considerava importante, e “o significado disso tudo se tornou tão grande pra 

mim que meu desejo de me envolver com a igreja era tão forte que tudo o mais perdeu o 

sentido”, comenta. 

 

Pr. Santos era comprometido com outras atividades, inclusive profissionais, mas o início de 

sua experiência religiosa o fez se sentir tão bem que nos momentos vagos ele passou a se 

dedicar às diversas atividades da igreja, e também a falar a outras pessoas da sua própria 

experiência, e a explicar a Bíblia a essas pessoas. Ele dispôs a fazer isso porque achava que a 

mensagem do evangelho que tão bem lhe fez era uma mensagem de redenção, de valorização, 

de enriquecimento da vida humana, e que ele precisava partilhar esta mensagem com outros, e 

não retê-la para si apenas. 

 

Ele comentou que tinha planos de fazer outro curso superior, ao invés de teologia. Tinha 

sonhos, projetos, só que todos se tornaram pequenos e perderam seu significado para ele à 

medida que realizava atividades relacionadas à igreja, de modo que a idéia de ser um pastor 

foi se tornando seu principal propósito. Pr. Santos falou que “quando eu me esforcei para 

desistir do meu sonho de ser pastor, várias vezes, para fazer outra coisa, eu fui possuído por 

uma sensação de vazio”. Ele disse que todas as outras opções ficaram sem sentido, sem sabor, 

sem brilho. 

 

Pr. Santos menciona que depois que ele se tornou cristão e decidiu ser pastor, os seres 

humanos, em geral, passaram a ter um significado bem maior para ele, pois a sua relação com 

Deus e a metafísica agregaram mais valor à compreensão que ele já tinha do que é o ser 

humano. Por causa disso, ele passou a ter atitudes mais positivas no trato com as pessoas, e 

mais interesse pelo seu bem estar. 

 

                                                
7 Entre os evangélicos, normalmente, essa experiência ocorre em algum momento da vida da pessoa a partir da 
adolescência, pois não há entre eles a prática do batismo de crianças. No caso do entrevistado, sua família não 
era evangélica. Ele conheceu essa prática religiosa em sua juventude e decidiu por ela. 
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Perguntado sobre como se dá na prática o envolvimento do pastor com o seu trabalho e sua 

dedicação às pessoas, tomando como referência a sua própria experiência, o Pr. Santos disse 

que uma pessoa pode exercer seu pastorado em diversas linhas de ação. Cuidando das igrejas, 

de uma obra filantrópica, atuando na área acadêmica, dirigindo uma instituição, desde que 

preserve em qualquer situação a visão pastoral, ou seja, sentir e ter certeza de que aquela 

atividade está diretamente relacionada ao seu ideal, a um sonho, a esta percepção do mundo: 

“Estou aqui nesta instituição porque esta é uma instituição do bem para o bem da 

humanidade, para o resgate, para o enriquecimento, para a salvação das pessoas”. 

 

Falou, ainda, que não considera o pastorado um ‘bico’. “Eu não tenho um emprego e nas 

horas vagas eu sou pastor, não. É assim, eu larguei na minha vida outras áreas que eu podia 

seguir para me dedicar a trabalhos que estejam diretamente ligados à dinâmica desta 

igreja”, isso significa que em todo o momento da vida, e em tudo na vida, ele sente estar 

comprometido com o que faz. 

 

Em sua atividade como pastor, Pr. Santos comentou que realiza diversas tarefas, assim, lida 

com assuntos administrativos de interesse da igreja e também cuida das pessoas que fazem 

parte de sua congregação. Contou que nesse lidar com o ser humano, por ser pastor, seu foco 

está direcionado para promover a salvação, mas também para melhorar a vida das pessoas 

através das mais diversas orientações que dá, de modo que tenham qualidade de vida. 

 

Ele diz que se satisfaz em ver as pessoas melhorarem seus relacionamentos, perceber que são 

mais felizes, notar que a mente delas é possuída por uma esperança que não somente faz com 

que vivam melhor aqui, mas que projetam suas perspectivas de vida para a eternidade, em 

suma, “essas coisas de ver a pessoa bem, cheia de esperança, cheia de confiança em Deus e 

em si mesma, isso é que a gente pretende”. 

 

Para o Pr. Santos não há dicotomia entre promover a relação das pessoas com Deus e com a 

vida eterna, e promover uma qualidade de vida no contexto atual da existência. Para ele “se 

você crê que existe um Deus, grande, único, justo e cheio de amor, e se você tem uma 

experiência com esse Deus, se você interage com Ele, se você leva a Ele todas as suas 

ansiedades, se você sente a mão d’Ele em sua vida, não é possível que isso não venha a afetar 

o agora, o aqui, assim, o agora é redimensionado por essa experiência”. Ele falou, então, que 

a experiência metafísica, a experiência da pessoa com Deus, precisa ser refletida na vida 
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cotidiana. Para ele, entretanto, isso não significa que a pessoa vá ficar rica, nunca ter 

problemas, nem adoecer, ou coisas assim. 

O Pr. Santos apresentou, então, uma breve lista do que ele quis dizer com o “ter o aqui e 

agora redimensionado” pela experiência religiosa : 

 

“A pessoa passa a ter valores de uma ética muito bem definida 

pelo evangelho, do amor ao próximo, do perdão, o respeito para 

com o ser humano, o cuidado para consigo mesmo, o desejo de 

trabalhar para se manter, para não ser ‘pesado’ a outros, para 

não ser induzido a cometer algum delito, alguma coisa, 

entendeu? Ela cuida mais da saúde, de sua aparência, porque a 

aparência tem que ver com a auto-estima, com a auto-imagem 

da pessoa, enfim, espera-se que a pessoa melhore no seu 

aspecto físico. Nós esperamos que as pessoas comecem a se 

interessar em estudar mais para entender a vida, para se 

preparar mais para a vida, entendeu?. Que ela comece a 

melhorar suas relações na família; que ela seja uma pessoa 

mais centrada, mais estável emocionalmente, que ame mais seus 

filhos e sua esposa. Que se interesse em ajudar o próximo por 

meio de algum empreendimento. Enfim, se aperfeiçoe no seu 

modo de ocupar seu espaço nesse mundo”. 

 

Assim, em seu trabalho o Pr. Santos trata prioritariamente dos temas espirituais, mas também 

trata das questões da vida cotidiana, pois para ele, ser cristão não quer dizer ficar sem 

problemas.  Também, lida com questões do cotidiano porque as pessoas o procuram para 

tratar delas. “As pessoas sempre me procuraram para se aconselharem sobre isso, sempre me 

perguntaram como melhorar o seu casamento, como resolver problemas matrimoniais, o que 

é melhor para a sua saúde, e coisas assim”. 

 

Ele falou, contudo, que não tem formação em outra área do conhecimento, senão teologia, 

logo, não se sente preparado para atender satisfatoriamente a expectativa das pessoas em 

determinadas situações. “Então, a gente tem que muitas vezes ler sobre o assunto para dar 

algumas orientações gerais, encaminhar para o devido profissional, convidar as pessoas da 

área para dar palestras, fazer programas voltados para tais temas, seminários, semanas 
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especiais com palestras temáticas sobre assuntos diversos”. Falou que esses são recursos que 

utiliza, pois para ele um pastor deve se interessar pela qualidade de vida das pessoas. 

 

Disse mais uma vez que, como pastor, ele se sente convocado pelas pessoas a dar orientações 

sobre várias áreas da vida que vão além da sua formação. Nesta formação lhe foi ensinado, 

como futuro pastor, a ensinar a Bíblia, a ministrar o evangelho, a ensinar o viver cristão, mas, 

comentou, “o viver cristão afeta todas as áreas da vida”, e por isso, muitas vezes o individuo 

quer orientações que são mais adequadas quando dadas por um profissional especifico que 

não um pastor. 

 

Quando perguntado se ele já havia pensado em fazer outra formação além da teológica, mais 

especificamente uma formação em psicologia, e se ele não achava que isso poderia ser útil 

para o seu trabalho como pastor, ele disse que não. “Não, ser psicólogo não. Eu acho que nem 

todo pastor precisa ser psicólogo”. 

 

Disse, então, que era porque como pastor não ia poder ser terapeuta, pois entende que fazer 

terapia, ser clínico, é um procedimento que leva tempo e a dinâmica do seu trabalho como 

pastor o impede de fazer isso. “São as visitações às pessoas, as atividades de cultos, os 

congressos, os encontros, as semanas especiais, uma série de coisas que não dá para o pastor 

parar e fazer clinica, de nenhuma espécie”, disse, “senão ele larga o trabalho de pastor”, 

arrematou. 

 

Apesar disso, o Pr. Santos falou que uma formação em psicologia pode ajudar o pastor se ele 

buscar essa formação para compreender melhor o ser humano, e para em sua prática como 

líder religioso aconselhar com mais consistência, mas não para atuar em clínica ou outro lugar 

onde o trabalho do psicólogo está presente. 

 

Ele disse que, de fato, muitas vezes se sente tateando quando tem que realizar algum 

aconselhamento, mas, mesmo assim, não acha que precisa fazer um curso de psicologia. Falou 

que o que acha é que “todo pastor deveria ter, sim, uma especialização em aconselhamento, 

só pra dar conselho, pra poder ter uma técnica, pra poder dialogar adequadamente, saber 

como fazer perguntas, identificar mais ou menos as questões e a partir daí até encaminhar as 

pessoas”, a um psicólogo, a um psiquiatra, pois acredita que estes profissionais sim, atenderão 

devidamente aquele individuo. 
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Ao ouvir o Pr. Santos dizer que não acha necessário que um pastor faça uma formação em 

psicologia, mas ao mesmo tempo dizer que ele mesmo não dispensa o trabalho de um 

psicólogo, quis saber dele se a dimensão espiritual não era suficiente para resolver todos os 

problemas das pessoas. Ele disse que não, e falou que o pastor lida com a pregação do 

evangelho e cuida do rebanho, mas que ele não é suficiente para todas as exigências da 

comunidade, por isso, precisa de outros que o ajudem, como um psicólogo, por exemplo. Para 

ele, as questões psico-emocionais são complexas, às vezes se agravam, e aí requerem a 

participação de um especialista. 

 

Falou, que de fato existem líderes religiosos cristãos que acreditam que a religião deve fazer 

tudo, porém, mesmo esses, em algum momento, descobrem que os dons são diversos e estão 

distribuídos a pessoas diferentes, e entendem, então, que ninguém é suficiente para atender 

tudo, e mesmo que fosse não suportaria atender a todos os que solicitam ajuda. Assim como 

as áreas a serem atendidas são muitas, é preciso que haja pessoas preparadas em cada uma 

delas para aconselhar e tratar os que precisam de atenção especifica. 

 

Disse, também, que um pastor não deve ter a pretensão de quebrar a ordem natural das coisas, 

ou seja, querer resolver tudo na base do milagre, mas, que é sua tarefa fazer com que as 

pessoas, ao mesmo tempo em que vivem uma relação espiritual com Deus, respeitem a ordem 

natural. Exemplifica o que diz falando que se alguém está com um dedo quebrado, por sua 

relação com Deus vai conversar com Ele sobre isso, mas, respeitando a ordem natural das 

coisas, vai procurar um ortopedista para que sejam realizados os devidos procedimentos para 

a solução do problema. “Então, se é preciso respeitar assim com o mundo físico, é assim 

também com o mundo psicológico”, conclui. 

 

Para ele, mesmo que alguém se torne uma pessoa religiosa, ela continua vulnerável às 

contingências do mundo que afetam o físico e também o âmbito psico-emocional. Disse que 

quando isso ocorre elas têm que procurar aquele que estudou melhor o comportamento e a 

mente humana. Falou que “como pastor eu posso ajudar até um certo momento. Posso dar 

conselho, dar apoio, funcionar como alguém que ouve, entendeu?, propor, talvez, algumas 

alternativas, Mas, eu não posso ministrar um tratamento psicológico”. 

 

Perguntei ao Pr. Santos porque ele não quis, e não quer, fazer uma formação em psicologia, 

ao que ele disse que o pastor tem que dar valor a cada área do conhecimento, mas, saber 
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trabalhar em parceria com os profissionais dessas áreas, e não fazer todas as formações que 

ele acha que vão lhe ajudar no trabalho pastoral, como a psicologia, por exemplo. Para ele, o 

pastor deve requisitar profissionais, que podem ser membros ou não de sua igreja, para fazer 

parcerias de modo que “quando alguma coisa estiver fora do meu domínio de conhecimento e 

ação, então eu recorro a esses parceiros”. 

 

Falou que não acha que todo pastor precisa de formação em psicologia porque o curso de 

psicologia leva muito tempo para ser realizado, porque requer bastante dedicação ao estudo, e 

que seria um desperdício um pastor investir tanto tempo e empenho para depois da formação 

não colocar em prática, em tempo integral, o aprendizado desta formação. Mesmo assim, 

considera que os pastores que se sentem atraídos pelo curso de psicologia deveriam fazê-lo, 

pois agregaria valor à sua compreensão do ser humano a quem quer ajudar. Disse entender 

que a psicologia está muito próxima da ação pastoral, em razão de seu conteúdo voltado para 

a compreensão do ser humano. 

 

Mas, falou que ele mesmo não tem nenhum interesse em fazer alguma formação em 

psicologia. 

 

“Eu acho que é suficiente fazer o meu trabalho pastoral com 

esta idéia que mencionei, de ter parcerias com profissionais que 

possam me apoiar quando eu precisar, como o psicólogo, por 

exemplo. Eu já tive oportunidades de fazer cursos como terapia 

familiar e outros, mas não é meu interesse fazer isso. Eu posso 

até ler muito sobre isso, mas é mais para eu dar palestras, 

escrever artigos, teorizar sobre isso, elaborar projetos, 

conhecer a área, etc., mas não para fazer terapia. Eu não quero 

tratar. Eu não quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não 

quero fazer o serviço sozinho. Pra mim a parceria é 

indispensável”. 

 

Ouvindo-o dizer que ele mesmo não quer fazer uma formação em psicologia, mas que ao 

mesmo tempo não descarta a possibilidade de parcerias com profissionais desta área, quis 

saber como ele vê a relação entre psicologia e religião. Ele falou que para ele o discurso da 

psicologia é um, e o discurso da religião é outro. Assim, acha que em muitos aspectos o 
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discurso da psicologia e o da religião se encontram, em outros aspectos divergem, e sugere 

que o psicólogo que trabalhar no contexto religioso deve cuidar para que a sua utilidade 

profissional não seja anulada pela falta de prudência ao abordar questões religiosas. 

 

Disse, entretanto, que sabe que ele não pode pedir a um psicólogo que tenha um discurso 

religioso no seu consultório, mas entende que o psicólogo também não pode ter um discurso 

anti-religioso. Ele acha que este profissional “jamais pode ter um discurso anti-religioso, 

porque senão ele fecha as portas de acesso ao coração da pessoa religiosa”. Para ele não é 

nem uma questão de preconceito ou não, mas é porque a pessoa atendida por um psicólogo 

anti-religioso se sente invadida e desrespeitada em suas crenças. 

 

Perguntei, então, o que ele achava do discurso anti-psicologia feito por algum líder religioso. 

Ele falou que um discurso anti-psicologia seria um discurso anti-científico, anti-

conhecimento. Ele acha que não existe um discurso anti-psicologia, mas que talvez aconteça 

algum discurso anti alguma linha psicológica, alguma abordagem especifica, em razão de 

atitudes oposicionista que esta ou aquela abordagem tomou em relação à religiosidade 

humana. Falou, ainda, achar que a religião deve abrir para o conhecimento, mas que ela se 

reserva ao direito de alimentar crenças que a ciência não alcança, não é do seu âmbito. 

 

Apesar disso, Pr. Santos falou que a relação entre a religião e a psicologia deveria ser de 

diálogo, respeitando cada domínio seus limites e suas atribuições. Disse que “o evangelho 

pode trabalhar com a ação da psicologia de forma produtiva para ajudar pessoas ou, 

improdutivamente, se se confrontarem na área ideológica em que divergem”. Ele disse 

acreditar que a psicologia precisa entender que a religião atende grande parte das necessidades 

psico-emocionais das pessoas, e que proporciona um beneficio específico, mas falou que ele 

também entende que o ministério pastoral não é exercício da psicologia e nem deve tomar o 

lugar desta. Considera que o pastorado tem suas limitações, enquanto acha que o psicólogo 

tem uma forma de olhar os problemas e de agir em relação a eles que auxilia o pastor ao lidar 

com alguém em tal situação. Assim, falou que para ele esta parceria da psicologia e da 

religião é de complementaridade, cooperação, que preenche uma lacuna do pastorado. 

 

Mais uma vez agradeci ao Pr. Santos por sua atenção, e perguntei se havia algo que gostaria 

de acrescentar ao que ele havia dito. Disse que não, e também agradeceu “pela oportunidade 

de falar de minha experiência como pastor, como líder religioso cristão”. 
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6.2 Análise da entrevista 

6.2.1 Colocações e significados a respeito do tema 

 

1. Santos é um líder religioso cristão, ele é pastor, e não fez uma formação em psicologia. 

Disse que se tornou pastor “pela crença pessoal de que há um Deus Todo-poderoso”, e 

pela “convicção de que esse Deus quer que eu faça este trabalho”. 

 

Pr. Santos considera sua escolha pelo pastorado uma obediência a um desejo divino. A sua 

crença de que existe um Deus, e que esse Deus requer dele dedicação exclusiva e integral de 

seu tempo e atividades, o levou a abandonar outras possibilidades de formação e emprego 

para se dedicar plenamente à liderança religiosa. Essa convicção o tornou tão comprometido 

com esta atividade que para ele “tudo o mais perdeu o sentido”(sic). 

 

Nada mais o atraia, nenhuma outra atividade lhe despertava mais o interesse, com isso, ele 

sentiu não ter outra opção senão dedicar todo o seu tempo ao pastorado cristão. Não que 

outras opções não existissem, mas é que toda vez que ele quis “fazer outra coisa, eu fui 

possuído por uma sensação de vazio”(sic), e então concluiu que ser pastor era o que Deus 

queria para sua vida, e a isto passou a se dedicar. 

 

2. Tornou-se pastor com o objetivo de apresentar às pessoas a mensagem do evangelho, 

conforme ensinado na Bíblia. 

 

Tomando como referência sua própria experiência em relação ao conhecimento adquirido a 

partir do estudo da Bíblia, Pr. Santos entendeu que as demais pessoas também precisavam ter 

acesso a esse mesmo conhecimento, que ele considera ser um conhecimento “de redenção, de 

valorização, de enriquecimento da vida humana” (sic). Ele não se contentou em ter tal 

conhecimento apenas para si, e entendeu que a melhor maneira de compartilhá-lo seria se 

tornando pastor, assim, abandonando outros projetos que tinha para sua vida profissional, fez 

uma faculdade de teologia e se preparou para ser um líder religioso cristão. 

 

Pr. Santos considera que ao transmitir tal conhecimento bíblico às pessoas está dando a elas o 

valor e a importância que cada uma merece, no sentido dele ser alguém que se importa com 

elas e no sentido de lhes dar oportunidade de pensarem mais profundamente sobre si mesmas 
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e a razão de suas existências. Ele entende que depois que se tornou cristão passou a dar mais 

valor a si mesmo, bem como a ter atitudes mais positivas com os outros. Se o que ele 

aprendeu na Bíblia fez isso com ele, e ele achou que isso foi positivo, então outras pessoas 

deveriam ter acesso a esse conhecimento bíblico também. Esta foi a principal razão para 

tornar-se pastor, seu desejo de apresentar às pessoas esse conhecimento que ele mesmo 

encontrou e que lhe fez tão bem. 

 

3. Entende que o desempenho de sua atividade pastoral pode se dar por meio de diversas 

práticas. 

 

Para o Pr. Santos, a atividade pastoral não está restrita a apenas um procedimento, ou seja, 

não é somente por meio da execução dos rituais religiosos que ele pode proporcionar às 

pessoas o aprendizado que elas necessitam, mesmo que a proposta deste aprendizado tenha 

em vista o crescimento espiritual de quem o recebe. 

 

Ele entende que um líder religioso cristão, além de apenas pastorear uma igreja, pode exercer 

seu pastorado em diversas linhas de ação, como, cuidar de uma obra filantrópica, atuar na área 

acadêmica, administrar uma instituição religiosa, ou fazer outra prática qualquer, desde que a 

intenção final desta prática seja, de alguma maneira, proporcionar às pessoas o conhecimento 

bíblico e o estímulo a um relacionamento pessoal com Deus. Para ele isto é possível se o líder 

religioso sentir e tiver a convicção de que está “numa instituição do bem para o bem da 

humanidade, para o resgate, para a salvação das pessoas” (sic). 

 

4. Mas, é quando está dando atenção às pessoas que Pr. Santos percebe estar alcançando 

seus objetivos enquanto pastor. “Essas coisas de ver a pessoa bem, cheia de esperança, 

cheia de confiança em Deus e em si mesma, isso é o que pretendo” (sic). 

 

Embora acredite que um pastor pode realizar seu ministério religioso exercendo alguma das 

atividades anteriormente mencionadas, é no lidar diretamente com as pessoas que Pr. Santos 

percebe estar sendo de fato um líder religioso. Ele acredita que seu ministério pastoral tem o 

foco da salvação, e é quando entra em contato com as pessoas para lhes apresentar este 

assunto que ele se sente realizado, porque entende que assim dá atenção a uma dimensão 

essencial do ser humano que é a espiritualidade, e a religiosidade. 
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5. Para Pr. Santos, focar sua atividade na transmissão do conhecimento da salvação e do 

relacionamento com Deus implica, também, em estimular a busca por qualidade de vida, 

pois “o aqui e agora é redimensionado pela experiência com Deus” (sic). 

 

Pr. Santos não vê dicotomia entre promover a relação das pessoas com Deus e com a 

esperança da vida eterna, e promover uma qualidade de vida no contexto atual da existência. 

Antes, ele entende que se as pessoas crêem em Deus e se dispõem a interagir com Ele, a 

obedecer à Sua vontade e ter a expectativa da eternidade, então elas “sentem a mão d’Ele em 

sua vida, e não é possível que isso não venha afetar o aqui e agora”. Para ele, a vida 

cotidiana das pessoas é redimensionada pela experiência da dedicação à dimensão espiritual. 

 

A sua percepção de ter o aqui e agora redimensionados pela experiência religiosa inclui adotar 

os valores éticos do evangelho, o respeito para com o próximo, o cuidado consigo mesmo, o 

zelo pela saúde e aparência, bem como pela auto-imagem e auto-estima. Inclui também a 

busca por uma formação acadêmica, por uma relação familiar estável, por um bem-estar 

psico-emocional, entre outros benefícios pessoais. Para Pr. Santos a vida redimensionada pela 

experiência religiosa possibilita à pessoa que ela “se aperfeiçoe no seu modo de ocupar seu 

espaço nesse mundo”, enquanto se prepara para o mundo futuro, o mundo da vida eterna. 

 

6. Pr. Santos trata prioritariamente das questões religiosas, mas também lida com 

questões da vida cotidiana. “As pessoas sempre me procuraram, [...] e me perguntaram 

sobre como resolver seus problemas [...], e coisas assim”(sic). 

 

Para ele, ser cristão não significa envolver-se numa bolha e ficar imune e isento das situações 

cotidianas do viver. Entende que o cristão também enfrenta problemas, e que precisa estar 

atento a eles, para evitá-los ou resolvê-los, bem como ter alguém que o ampare nestas 

situações. Por isso, muitas vezes ele é procurado pelas pessoas, e ele compreende que como 

pastor também é sua função atendê-las em tais situações, e oferecer o suporte que elas 

necessitam.  

 

7. Mas, apesar de pensar assim, e de ser requisitado pelas pessoas de sua congregação 

quando enfrentam problemas, o Pr. Santos é um líder religioso cristão que não buscou 

uma formação em psicologia. 
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O Pr. Santos não se sente preparado para atender satisfatoriamente as expectativas das pessoas 

em determinadas situações. Ele entende que “como pastor sou solicitado muitas vezes para ir 

além da minha formação”(sic), e que é convocado pelas pessoas a dar orientações sobre 

várias áreas da vida que vão além do seu preparo. Mesmo assim, ele não buscou alguma 

formação especifica para lidar com estas questões humanas, nem mesmo em psicologia. 

 

Ele entende que o cristão tem sua vida afetada “nas diversas áreas da vida” (sic), e que 

muitas vezes quer orientações especificas que são mais adequadas quando dadas por uma 

pessoa que tem mais do que a formação em teologia, mesmo assim ele nunca desejou buscar a 

psicologia. “Não, ser psicólogo não. Eu acho que nem todo pastor precisa ser psicólogo” 

(sic). 

 

8. Não buscou uma formação em psicologia porque ele não ia ter tempo para clinicar, 

“não ia poder ser terapeuta” (sic), e porque não quer “fazer duas coisas ao mesmo tempo”. 

 

A razão pela qual Pr. Santos não buscou uma formação em psicologia é sua compreensão de 

que o trabalho pastoral ocupa demais o seu tempo, e com isso ele não teria condição de 

dedicar-se à prática terapêutica. Ele entende que se alguém passa tantos anos dedicando-se à 

formação de psicologia, não pode simplesmente concluir os estudos e não atuar como 

psicólogo. Então, se por causa de suas ocupações pastorais ele não vai ter tempo para “fazer 

terapia, ser clinico, que é um procedimento que leva tempo” (sic), prefere não fazer um curso 

de psicologia, ou então, se optar por fazer, “larga o trabalho de ser pastor” (sic). 

 

Pr. Santos não quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, pois acha que pretender fazer isso é 

querer fazer “o serviço sozinho, e eu não quero isso”. Para ele é suficiente fazer o trabalho 

pastoral que realiza, e, se perceber que aquilo que faz não está sendo suficiente para atender 

devidamente as pessoas, então ele prefere encaminhá-las a um profissional. Mais do que fazer 

tudo sozinho ele acha mais adequado, indispensável até, ter parcerias com outros 

profissionais. 

 

9. Mesmo assim, ele acha que um pastor que busca uma formação em psicologia pode 

fazer um trabalho pastoral mais efetivo. 
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Embora ele mesmo não tenha buscado uma formação em psicologia, nem se interessa em 

buscar, Pr. Santos, contraditoriamente, entende que um pastor que tem formação em 

psicologia é mais eficaz em suas atividades pastorais, pois compreende melhor o ser humano, 

e tem recursos para realizar algum aconselhamento com mais eficiência. 

 

Ele assume que se sente “tateando quando tem que realizar algum aconselhamento” (sic), e 

reconhece que colegas seus que têm a formação em psicologia têm melhores recursos para 

lidar com as pessoas. É que eles têm “uma técnica, pra poder dialogar adequadamente, saber 

como fazer perguntas, identificar as questões”(sic). Quanto a ele, o que faz é encaminhar a 

psicólogos as pessoas que estão em situação que ele reconhece não conseguir dar conta. 

 

10. Ele não acha necessário fazer uma formação em psicologia, mas ao mesmo tempo 

não dispensa o trabalho dos profissionais dessa área. 

 

Para Pr. Santos, a dimensão espiritual não é suficiente para resolver todas as questões das 

pessoas. Enquanto pastor, ele lida com os aspectos religiosos, mas, quando questões do 

cotidiano surgem e ele não consegue dar o apoio necessário à pessoa, ele a encaminha a um 

psicólogo. Ele entende que “as questões psico-emocionais são complexas, e requerem a 

participação de um especialista” (sic). 

 

Em sua compreensão, um líder religioso cristão não deve pretender resolver todas as questões, 

seja buscando outra formação para se sentir mais capacitado, seja recorrendo à prática dos 

milagres, pois isso seria romper com a ordem natural das coisas. Para ele, Deus dotou os seres 

humanos com diversas habilidades, e cada um deve ser valorizado na sua área de atuação. 

Assim, “se é preciso respeitar o mundo físico, é preciso respeitar o mundo psicológico” (sic), 

ou seja, Pr. Santos entende que a sua atuação como líder religioso se dá dentro de certo limite, 

quando então ele conta com os profissionais da psicologia. 

 

Para ele “o pastor tem que dar valor a cada área do conhecimento, e trabalhar em parceria 

com os profissionais dessas áreas”(sic), ou seja, o pastor não precisa buscar todas as 

formações que acha que vão que lhe ajudar no trabalho pastoral, mas requisitar os devidos 

profissionais para atuar em parceria. Para ele, estes profissionais nem precisam ser membros 

da mesma denominação em que ele atua, pois o que importa é que tenham o propósito de 

ajudar as pessoas. 
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11. Ouvindo-o falar que não quer fazer uma formação em psicologia, pois não acha 

necessário, mas que por outro lado não descarta a parceria com profissionais desta área, 

quis saber do Pr. Santos como ele vê a relação psicologia-religião, ele foi assertivo: 

“Acho que devem dialogar respeitando seus limites e atribuições”. 

 

Para ele, psicologia e religião são dois domínios que apresentam atitudes que se aproximam 

em alguns pontos, e que se distanciam em outros. Se aproximam porque ambos atuam com o 

mesmo objetivo, que é promover o bem estar humano, contudo, “o discurso da psicologia é 

um e o da religião é outro”, aí se distanciam. Ele entende que a religião atende necessidades 

específicas que as pessoas têm no âmbito espiritual e também psico-emocional, mas que 

chega um momento quando ela se sente limitada, e então somente a psicologia pode fazer 

algo, pois a psicologia “tem uma forma de olhar os problemas, e um jeito de agir para ajudar 

a pessoa” que a religião não tem. É pela peculiaridade que cada uma possui ao atender o 

indivíduo, que Pr. Santos considera que psicologia e religião deveriam atuar mutuamente, e se 

respeitarem uma à outra. 

 

12. Em sua experiência como líder religioso cristão, a parceria psicologia-religião 

“preenche uma lacuna do pastorado”(sic). 

 

Embora não tenha feito uma formação em psicologia, Pr. Santos não despreza o saber que a 

psicologia proporciona. Ele entende que por mais benefícios que a religião proporcione às 

pessoas, não deve ser sua pretensão ofuscar, substituir, ou mesmo descartar, os benefícios da 

psicologia. Assim, enquanto líder religioso, quando necessário ele recorre ao trabalho dos 

profissionais da psicologia, e considera que em sua experiência pastoral a relação “psicologia-

religião é de complementaridade, de cooperação” (sic), e não de conflito. 

 

 

6.3 Síntese interpretativa 

 

Pr. Santos considera sua escolha pelo pastorado uma obediência a um desejo divino. Ele crê 

na existência de Deus, e também que esse Deus requer dele dedicação exclusiva e integral de 

seu tempo e atividades. Apesar de terem surgido, ao longo de sua vida, diversas 

possibilidades de formação acadêmica e de empregos, ele descartou todas elas para se dedicar 
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plenamente à liderança religiosa. A convicção de prestar um serviço para Deus o tornou tão 

comprometido com a atividade pastoral que todas as outras perderam sentido. 

  

Como nenhuma outra atividade o atraia, nem despertava seu interesse, ele sentiu não ter outra 

opção senão a de dedicar todo o seu tempo ao pastorado cristão. Outras opções existiam, mas 

cada vez que ele quis realizar outro trabalho sentiu-se invadido por uma sensação de vazio, 

até que finalmente concluiu que ser pastor era o que Deus queria para sua vida, e que então 

não faria outra coisa. Foi o que fez, tornou-se um líder religioso cristão, um pastor. 

 

Ele se tornou pastor com o objetivo de apresentar às pessoas a mensagem do evangelho 

conforme ensinado na Bíblia. Ao ter ele mesmo contato com este conhecimento sentiu que a 

sua vida foi melhorada. Depois que se tornou cristão ele passou a dar mais valor a si mesmo, a 

ter atitudes mais positivas com os outros, e, principalmente, a ter outra perspectiva com 

relação à sua existência, considerando-a não mais uma vida passageira e sem sentido, mas 

com possibilidades da eternidade. Entendeu, então, que se o que ele aprendeu na Bíblia o fez 

tão bem, outras pessoas deveriam também ter acesso a esse conhecimento bíblico. 

 

Assim, tomando como referência sua própria experiência, Pr. Santos entendeu que as demais 

pessoas também precisavam ter acesso às mesmas informações transmitidas pela Bíblia que 

ele teve, esse mesmo conhecimento. que ele considera ser um conhecimento de redenção, de 

valorização, de enriquecimento da vida humana. Ele não se contentou em ter tal conhecimento 

apenas para si, e entendeu que a melhor maneira de compartilha-lho seria se tornando pastor, 

assim, abandonando outros projetos que tinha para sua vida profissional, fez uma faculdade de 

teologia e se preparou para ser um líder religioso cristão, um transmissor do conhecimento 

bíblico. 

 

Pr. Santos considera que ao transmitir tal conhecimento bíblico às pessoas está dando a elas o 

valor e a importância que cada uma merece. Primeiro porque as pessoas podem encontrar nele 

alguém que se importa com elas, e, segundo, porque lhes está dando a oportunidade de 

pensarem mais profundamente sobre si mesmas e a razão de suas existências. 

 

Ele entende que o desempenho de sua atividade pastoral pode se dar por meio de diversas 

práticas. Para o Pr. Santos, a atividade pastoral não está restrita a apenas um procedimento, ou 

seja, não é somente por meio da execução dos rituais religiosos que ele pode proporcionar às 
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pessoas o aprendizado que elas necessitam. Para ele, um líder religioso cristão pode exercer 

seu pastorado em diversas linhas de ação, além de apenas cuidar de uma igreja. Assim, 

considera que, desde que a intenção final de alguma outra atividade seja, de alguma maneira, 

proporcionar às pessoas o conhecimento bíblico e o estímulo a um relacionamento pessoal 

com Deus, o líder religioso está cumprindo sua missão. 

 

Mas, é quando está dando atenção às pessoas que Pr. Santos percebe estar, de fato, alcançando 

seus objetivos como pastor. É quando pode vê-las bem, com esperança, plenas de confiança 

em Deus e em si mesmas, que nota que seu trabalho pastoral sendo cumprido. Embora 

acredite que um pastor pode realizar seu ministério religioso exercendo alguma como cuidar 

de uma obra filantrópica, atuar na área acadêmica, administrar uma instituição religiosa ou 

algo assim, é no lidar diretamente com as pessoas que Pr. Santos acredita que seu ministério 

pastoral tem o foco da salvação. É, pois, quando entra em contato com as pessoas para lhes 

apresentar este assunto que ele se sente realizado, porque entende que assim dá atenção a uma 

dimensão essencial do ser humano que é a espiritualidade, e a religiosidade. 

 

Pr. Santos evidencia compreender que focar sua atividade na transmissão do conhecimento da 

salvação e do relacionamento com Deus implica, também, em estimular a busca por qualidade 

de vida, pois considera que o aqui e agora é redimensionado pela experiência com Deus. Ele 

não vê dicotomia entre promover a relação das pessoas com Deus e com a esperança da vida 

eterna, e promover uma qualidade de vida no contexto atual da existência. Antes, ele entende 

que se as pessoas crêem em Deus, e se dispõem a interagir com Ele, a obedecer a Sua vontade 

e ter a expectativa da eternidade, então elas sentem a Sua mão guiando sua vida, e não é 

possível que isso não venha afetar o aqui e agora. Assim pois, a vida cotidiana das pessoas é 

redimensionada pela experiência de se importar com a sua dimensão espiritual. 

 

A sua percepção de ter o aqui e agora redimensionados pela experiência religiosa inclui adotar 

os valores éticos do evangelho, o respeito para com o próximo, o cuidado consigo mesmo, o 

zelo pela saúde e aparência, bem como pela auto-imagem e auto-estima. Inclui também a 

busca por uma formação acadêmica, por uma relação familiar estável, por um bem-estar 

psico-emocional, entre outros benefícios pessoais. Para Pr. Santos a vida redimensionada pela 

experiência religiosa possibilita à pessoa que ela modifique para melhor sua atual vida 

cotidiana, enquanto se prepara para o futuro, para a vida eterna. 
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Em suas atividades Pr. Santos cuida prioritariamente das questões religiosas, mas também lida 

com questões da vida cotidiana. As pessoas o procuram e pedem orientações sobre diversos 

aspectos do viver, e ele lhes dá atenção quando isso ocorre, pois para ele, ser cristão não 

significa ficar imune e isento das situações cotidianas do viver. Antes, entende que o cristão 

também enfrenta problemas, e precisa estar atento a eles, para evitá-los ou resolvê-los, e mais 

ainda, precisam ter alguém que o ampare nestas situações. Por isso, quando muitas vezes ele é 

procurado pelas pessoas, compreende que também é sua função atendê-las em tais situações, e 

oferecer o suporte que elas necessitam. 

 

Mas, apesar de pensar assim, e de ser requisitado pelas pessoas de sua congregação quando 

enfrentam problemas, o Pr. Santos é um líder religioso cristão que não buscou uma formação 

em psicologia. Ele não se sente preparado para atender satisfatoriamente as expectativas das 

pessoas em determinadas situações, e sente que muitas vezes é solicitado para ir além da sua 

formação, que é teologia. Mesmo assim, ele não buscou alguma formação especifica, nem 

mesmo em psicologia, para lidar com estas outras questões humanas. 

 

Ele entende que o cristão tem sua vida afetada nas diversas áreas, e que muitas vezes quer 

orientações especificas que são mais adequadas quando dadas por uma pessoa que tem mais 

do que a formação em teologia, mesmo assim ele nunca desejou buscar a psicologia, porque 

acha que não precisa ser psicólogo para ser um bom pastor. 

 

Alega, ainda, que não buscou uma formação em psicologia porque ele não tem tempo para 

clinicar, para ser terapeuta, e também porque não quer fazer as duas práticas ao mesmo 

tempo, ser pastor e ser psicólogo. Para ele, o trabalho pastoral ocupa demais o seu tempo, e 

com isso ele não tem condição de dedicar-se à prática terapêutica. Ele entende que se alguém 

passa tantos anos dedicando-se à formação de psicologia, não pode simplesmente concluir os 

estudos e não atuar como psicólogo. Então, se por causa de suas ocupações pastorais ele não 

vai ter tempo para atender as pessoas dentro do devido período que uma terapia requer, então 

prefere não fazer um curso de psicologia. 

 

Para ele é suficiente fazer o trabalho pastoral, e, se perceber que aquilo que faz não está sendo 

suficiente para atender devidamente as pessoas, então ele prefere encaminhá-las a um 

profissional, a um psicólogo. Mais do que fazer tudo sozinho, ele acha mais adequado, 

indispensável até, ter parcerias com outros profissionais. 
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Mesmo assim, ele acha que um pastor que busca uma formação em psicologia pode fazer um 

trabalho pastoral mais efetivo. Embora ele mesmo não tenha buscado uma formação em 

psicologia, nem se interessa em buscar, Pr. Santos, contraditoriamente, entende que um pastor 

que tem formação em psicologia é mais eficaz em suas atividades pastorais, pois compreende 

melhor o ser humano, e tem recursos para realizar algum aconselhamento com mais 

eficiência. 

 

Ele assume que muitas vezes se sente despreparado quando tem que realizar algum 

aconselhamento, e reconhece que seus colegas que têm a formação em psicologia têm 

melhores condições para lidar com as pessoas. Reconhece que eles têm técnicas e recursos 

que são importantes em algumas situações. Mesmo assim, quanto a ele, o que prefere é 

continuar sem uma formação em psicologia, e encaminhar a psicólogos as pessoas que estão 

em situação que ele reconhece não conseguir dar conta. 

 

Pr. Santos não acha necessário fazer uma formação em psicologia, mas ao mesmo tempo não 

dispensa o trabalho dos profissionais dessa área. Ele é pastor, mas é ciente que a dimensão 

espiritual não é suficiente para resolver todas as questões das pessoas. Enquanto pastor, ele 

lida com os aspectos religiosos, mas, quando questões do cotidiano surgem e ele não 

consegue dar o apoio necessário à pessoa, ele a encaminha a um psicólogo. Faz isso porque 

entende que as questões psico-emocionais são complexas, e requerem a participação de um 

especialista. 

 

Em sua compreensão, um líder religioso cristão não deve pretender resolver todas as questões, 

seja buscando outra formação para se sentir mais capacitado, seja recorrendo à prática de 

milagres. Para ele, Deus dotou os seres humanos com diversas habilidades, e cada um deve 

ser valorizado na sua área de atuação, assim, Pr. Santos entende que a sua atuação como líder 

religioso se dá dentro de certo limite, e quando finalmente este limite é alcançado, então ele 

conta com os profissionais da psicologia. 

 

Para ele, não é necessário buscar todas as formações que acha que vão que lhe ajudar no 

trabalho pastoral, mas dar valor a cada área do conhecimento e trabalhar em parceria com os 

profissionais dessas áreas. Para ele, estes profissionais nem precisam ser membros da mesma 

denominação na qual ele atua, desde que respeitem a atitude religiosa da pessoa a ser 

atendida, e que tenham o propósito de ajudar esta pessoa. 



 130 

Com tal atitude, Pr. Santos considera a psicologia e a religião como domínios que devem 

dialogar, respeitando cada um seus próprios limites e atribuições, bem como os limites e as 

atribuições do outro. Para ele, psicologia e religião apresentam atitudes que se aproximam em 

alguns pontos, e que se distanciam em outros. Se aproximam porque ambos atuam com o 

mesmo objetivo, que é promover o bem estar humano, e se distanciam porque aspectos 

ideológicos de cada um produzem, às vezes, discursos diferenciados. 

 

Ele entende que a religião atende necessidades específicas que as pessoas têm no âmbito 

espiritual e também psico-emocional, mas que chega um momento quando ela se sente 

limitada, e então somente a psicologia pode fazer algo, pois considera que a psicologia tem 

uma forma de olhar os problemas, e um jeito de agir para ajudar a pessoa, que a religião não 

tem. É pela peculiaridade que cada uma possui para atender o indivíduo, que Pr. Santos 

considera que psicologia e religião deveriam atuar mutuamente, e terem uma relação de 

respeito uma à outra. 

 

Em sua experiência como líder religioso cristão, ele sente que a parceria psicologia-religião 

preenche uma lacuna do seu pastorado. Embora não tenha feito uma formação em psicologia, 

Pr. Santos não despreza o saber que a psicologia proporciona. Ele entende que por mais 

benefícios que a religião proporcione às pessoas, não deve ser sua pretensão ofuscar, 

substituir, ou mesmo descartar, os benefícios da psicologia. Assim, enquanto líder religioso, 

quando necessário ele recorre ao trabalho dos profissionais da psicologia, e considera que em 

sua experiência pastoral a relação psicologia-religião é de complementaridade, de cooperação 

e não de conflito. 
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CAPITULO VII 

 

INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Pe. Geraldo é enfático e demonstra empolgação quando fala de sua atividade como sacerdote 

religioso católico. Ele faz isso demonstrando convicção pela escolha que fez, visto que 

poderia ter seguido outra atividade profissional se quisesse. De fato, ele chegou a se graduar 

em um curso superior na área de humanas, mas substituiu pelo curso de teologia. 

 

Pr. Pedro, de igual modo, expressa contentamento ao discorrer sobre suas atividades pastorais. 

Fala com animação sobre elas, e mesmo atuando esporadicamente em sala de aula, em 

instituições escolares mantidas pela igreja, a sua identidade de pastor continua presente no seu 

modo de pensar e de se relacionar com os estudantes. Ser um líder religioso cristão é a 

identidade que ele preserva em todas as suas atividades. 

 

Semelhantemente, Pr. Santos também fala com satisfação sobre a sua prática pastoral. Ele não 

consegue se imaginar em nenhuma outra atividade, pois todas perdem o sentido para ele 

diante da convicção e do prazer que sente em ser pastor. Antes de se tornar um líder religioso 

cristão, ele esteve envolvido em outras atividades profissionais, e mesmo sendo pastor, teve 

oportunidades para desempenhar outras atividades, mas ele considera que ser pastor é, de fato, 

o principal propósito de sua vida. 

 

Tanto o Pe. Geraldo como os Prs. Pedro e Santos sentem-se satisfeitos com o que fazem, 

porque consideram que suas escolhas foram amparadas e direcionadas pela vontade de Deus, 

ou seja, entendem que é isto que Deus quer para as suas vidas. Poderiam realizar outras 

atividades, se assim quisessem, mas optaram por fazer o que fazem porque consideram que a 

vontade de Deus deve ser aceita como sendo a sua também. Assim, gostam de fazer o que 

fazem porque para eles é um prazer cumprir a vontade de Deus. White (1993) afirma que as 

pessoas que se decidem pela atividade pastoral “são pessoas que escolheram a vontade de 

Deus” (p. 215). Para eles, ser líder religioso cristão significa ter sido escolhido por Deus para 

essa tarefa. 
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As pessoas religiosas, e particularmente os líderes religiosos, entendem que viver de acordo 

com a vontade de Deus deve ser a principal atitude do ser humano, pois, além de contribuir 

para um viver ético pautado em valores que devem ser desejados e evidenciados no cotidiano, 

também proporciona a certeza de estar sendo conduzido e cuidado por Aquele que a tudo 

conhece e a todos conduz, Deus. O Papa Bento XVI, considerando a importância de viver sob 

a vontade de Deus, assim se expressa: “A vontade de Deus constitui para o ser humano uma 

espécie de abraço seguro, forte e doce” (AGÊNCIA CATÓLICA DE INFORMAÇÕES, 

2010). 

 

Embora os três entrevistados considerem que escolheram com liberdade, reconhecem que a 

decisão pelo sacerdócio e pelo pastorado envolveu diretamente a ação divina, que 

impressionou os seus corações. Para eles, a atividade que fazem não é uma atividade comum, 

mas, uma prática que decorre prioritariamente de uma dimensão espiritual, e que focaliza essa 

dimensão. 

 

Pr. Pedro diz que o que faz é “o exercício de uma função escolhida e direcionada por Deus”. 

Por sua vez Pr. Santos fala que é pastor pela “convicção de que esse Deus quer que eu faça 

este trabalho”, e  Pe. Geraldo assim se expressa sobre a decisão que tomou: 

 

“... é uma experiência pessoal, é uma escolha pessoal, mas eu acredito 

muito que também é a vontade de Deus. Eu acho que Deus coloca no 

coração do ser humano este desejo, esta vocação”. 

 

É a partir desta maneira de pensar que estes líderes religiosos significam a sua decisão. O 

sentido de que há um Ser Supremo, Deus, que age ativamente na convocação de uma pessoa 

para o Seu serviço é compartilhado no mundo cristão, como diz o Cardeal Scheid (2007, p. 1), 

 

“é preciso compreender que [o líder religioso] foi chamado por 

Deus. Não é uma vocação que alguém escolhe somente porque 

se julga apto para tal, ou porque acha interessante. A escolha é 

de Deus, logo, [o líder religioso] é um homem de Deus”. 

 

Desse modo, a vocação é compreendida como a aceitação de um estilo de vida que exige 

dedicação exclusiva a Cristo e à igreja, bem como às pessoas a quem atenderá. Esta 
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compreensão reveste de um caráter solene e sagrado a decisão feita pelo sacerdócio. Rejeitar 

essa vocação religiosa significa rejeitar a iniciativa que o próprio Deus tomou ao escolhê-lo 

para esta atividade. 

 

Pe Geraldo assume que se tornou padre com a intenção de alcançar três objetivos específicos: 

amar as pessoas, falar-lhes sobre Deus, e estimulá-las a buscarem por uma relação com Deus. 

Também o Pr. Pedro tornou-se pastor com o objetivo de estimular as pessoas a se 

relacionarem com Deus, e o Pr. Santos o fez para apresentar às pessoas a mensagem do 

evangelho conforme ensinado na Bíblia. 

 

As intenções apresentadas evidenciam o seu interesse em dar atenção à dimensão espiritual do 

ser humano, o que nem sempre é devidamente valorizado. A maneira como reconhecem a 

importância da espiritualidade e da religiosidade para a constituição humana faz lembrar a 

afirmação de Amatuzzi (2008), quando declara que o ser humano é multidimensional e que 

não é possível compreender todas as suas questões se não se der atenção também à dimensão 

espiritual, além da corporal, biológica, social e psíquica. Isto porque, de acordo com este 

autor, “estas dimensões mais básicas do ser humano são influenciadas pela dimensão 

espiritual” (p. 15). 

 

Pe. Geraldo e Pr. Pedro buscam atender a dimensão espiritual das pessoas por meio das 

práticas que promovem. Eles consideram que é por meio das orações, da liturgia, do 

oferecimento dos sacramentos, e de outras tarefas que realizam como os sermões, 

aconselhamentos, estudos dirigidos da Bíblia, e outras, que cumprem o propósito básico de 

seu sacerdócio. Igualmente Pr. Santos entende que é por meio da execução dos rituais 

religiosos que pode proporcionar às pessoas o aprendizado que elas necessitam para o 

crescimento espiritual e para o fortalecimento da relação com Deus. 

 

Esta compreensão que o Pe. Geraldo e os Prs. Pedro e Santos têm de que as suas atividades e 

os ritos que promovem são recursos para atender as necessidades espirituais das pessoas, 

aproxima-se da idéia de Johnson (1955). Este autor considera que é por meio da religião e de 

suas práticas que o homem é religado ao sagrado, e que tal encontro dá sentido à sua 

existência. Este pensamento também é compartilhado por Pargament (2002, p. 216), para 

quem, “diferente de outras instituições pessoais e sociais, o mundo religioso envolve a busca 

pelo significado em poderes maiores, em divindades”, e os ritos atendem às expectativas 
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dessa busca por esse significado, à medida que por meio deles o indivíduo se sente conectado 

a essas divindades. Frankl (1990, p. 199), por sua vez, explica que “a religião é a consciência 

que o homem tem da existência de uma dimensão sobre-humana” e da possibilidade de se 

relacionar, por meio dela, com esta dimensão divina. 

 

Contudo, é principalmente no contato pessoal com os fiéis que Pe. Geraldo sente estar 

atingindo o seu objetivo enquanto líder religioso. Para ele, “é quando o ser humano de fato 

encontra o outro que ele também encontra a Cristo no outro (...) porque Deus se manifesta 

nas experiências, no contato das pessoas” (sic). Entretanto, nesse contato individual Pe. 

Geraldo percebe que as pessoas possuem outras necessidades além das necessidades 

espirituais, e que estas necessidades também precisam de atenção. 

 

Semelhantemente, Pr. Pedro não descarta a necessidade de dar atenção pessoal, e assim ter 

acesso às outras questões da vida que ultrapassam o âmbito da espiritualidade. Ele considera o 

homem como um ser integral, e relaciona o bem estar das pessoas que lidera aos cuidados que 

também presta aos outros aspectos de sua existência. Considera que todas as dimensões 

humanas estão conectadas e que uma influencia a outra. Assim, se alguém está bem 

espiritualmente pode se sentir mais predisposto em outras dimensões da sua vida. E, se 

surgirem dificuldades nestas outras situações, o bem estar espiritual pode ser um importante 

suporte para superar estas dificuldades. 

 

Considerando a relação entre espiritualidade e bem estar, bem como a dimensão espiritual 

como um componente do funcionamento humano que atua na integração de outros 

componentes, Marques (2003, p. 56) afirma que  

“as pessoas que estão bem relatam sentimentos de valores e 

espiritualidade, e se adoecem, esses componentes também se 

acham presentes, seja como um sentimento de abandono por 

Deus ou dúvidas religiosas, seja como sementes de cura e de 

saúde em meio a um processo de enfermidade”. 

Quando Pe  Geraldo e Pr. Pedro se dispõem a dar atenção individual às pessoas, e a atendê-las 

em suas necessidades em outras dimensões além da espiritual, eles estão valorizando o ser 

humano enquanto ser pleno, colaborando para favorecer esta completude. O Pr. Santos 
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também faz isso em seu trabalho. Para ele, o foco de suas atividades é dar atenção às 

necessidades espirituais das pessoas, e ele sente que atende esse propósito mais 

satisfatoriamente no contato individual, no qual elas expõem questões de suas vidas como 

problemas familiares, doenças, dificuldades financeiras, decisões que precisam tomar, entre 

outras. 

 

Para muitas pessoas o líder religioso e as suas orientações são referências para as atitudes que 

tomam em suas vidas. Elas decidem o que fazer e agem com base nas orientações que 

recebem do seu líder religioso. Pisaneschi (2009) comenta que as pessoas ativamente 

religiosas muitas vezes não fazem distinção entre o que é de ordem espiritual e o que é 

inerente a outras dimensões, como a psicológica, por exemplo. Por essa razão, elas entendem 

o líder religioso como “alguém capacitado para resolver todos os seus problemas” (p. 16), e, 

com esta concepção, o buscam para todo tipo de conselho. 

 

O fato de que o pastor ou o padre compartilham as suas crenças e valores, faz com que estas 

pessoas se sintam mais seguras em relação às orientações que recebem sobre as diversas 

questões de sua vida. Além disso, sentem que seu universo religioso fica preservado, 

garantido, e sua religiosidade respeitada. Coliath (2007) considera que muitas vezes as 

pessoas evitam buscar um profissional porque elas têm o receio de não serem entendidas em 

sua religiosidade, dela ser questionada, ou até mesmo “que suas experiências religiosas sejam 

interpretadas a partir de um referencial psicopatológico” (p. 14). Recorrem, então, ao padre 

ou pastor por se sentirem mais seguras quanto a esse atendimento. 

 

Krause (2006) comenta que o cotidiano e a dimensão espiritual estão intrinsecamente 

conectados e as pessoas procuram um pastor ou um padre porque entendem e desejam que 

junto com a orientação que buscam “recebam também uma orientação espiritual” (p. 25). 

Elas consideram que além de terem uma orientação segura em relação à questão que originou 

a busca do líder religioso, receberão, ainda, apoio espiritual. Segundo Bruscagin (2004), 

 

“para a pessoa religiosa, os valores religiosos e a visão de 

mundo baseada na idéia de que há uma realidade espiritual e de 

que as experiências espirituais fazem diferença no 

comportamento podem influenciar a sua compreensão da 
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realidade, sua identidade e sua capacidade de interagir com o 

mundo” (p. 26-27) 

 

Isso acontece com o Pr. Pedro quando ele atende as pessoas individualmente, e as ouve falar 

sobre suas experiências cotidianas. Ele vê nestas conversas uma oportunidade para estimulá-

las a se dedicarem mais à relação com Deus, pois, para ele os demais aspectos do existir não 

devem ser considerados sem que a dimensão espiritual também o seja. 

 

É possível perceber que o Pe. Geraldo e o Pr. Santos também compartilham dessa idéia. 

Quando realizam seu trabalho, eles esperam que as pessoas que estão sob sua liderança 

espiritual tenham sua vida redimensionada a partir do evangelho que eles pregam, e que as 

recomendações que eles dão produzam, efetivamente, efeitos no seu cotidiano. 

  

Muitas vezes, também, padres e pastores são procurados porque as pessoas vêem neles um 

representante de Deus, e ouvi-los é como ouvir Deus aconselhando-os. Althusser (2001) e 

Torresan (2007) comentam que no âmbito religioso “a voz do padre, do pastor ou pregador é 

a voz de Deus” (p. 96), pois eles são considerados os representantes de Deus na Terra. Logo, 

são vistos como merecedores de total confiança, capacitados para atender qualquer questão, 

autoridades sobre os diversos temas da vida. 

 

Não é exatamente dessa forma que o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro se sentem. Quando são 

procurados pelas pessoas que desejam ser orientadas sobre questões pessoais que ultrapassam 

o âmbito da religiosidade, eles consideram que precisam de conhecimento especifico. 

Atendendo as pessoas, eles se sentem incapazes de dar a elas, satisfatoriamente, aquilo que 

elas vêm buscar. Percebem que o aparato religioso não é suficiente para resolver todas as 

questões e, se sentem sem recursos para dar conta do que lhes é apresentado. Eles consideram 

que a fé, as orações, a Bíblia e os rituais religiosos são importantes, mas, que o ser humano, 

com todas as suas dimensões, precisa de outros recursos que eles sentem não possuir. Então, 

buscaram uma formação em Psicologia. 

 

Buscar a formação em psicologia e os seus recursos não significa para o Pe Geraldo e para o 

Pr. Pedro falta de confiança em Deus, nem falta de fidelidade a Ele, antes, para ambos 

significa valorizar outros meios colocados por Deus à disposição do ser humano para a 

promoção do seu bem estar. 
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“... sempre pensei assim, pra mim o ser humano tem dimensões 

que se inter-relacionam, mas que são cuidadas de maneiras 

distintas, então, a dimensão espiritual é uma dimensão, a 

dimensão psicológica é outra dimensão. Elas se interligam, se 

inter-relacionam [..] então, não dá pra achar que o ser humano  

só cuidando de uma vai ser pleno. Se ele fizer isso vai faltar 

alguma coisa” (Pe. Geraldo). 

 

“Um dia desses alguém perguntou pra mim: “Uma pessoa que 

busque a Deus, que seja fiel a Deus, precisa de um psicólogo?”. 

Eu respondi assim: Quando alguém fratura uma perna, o que 

faz? Pode até orar, mas vai a um ortopedista. Se alguém tem um 

problema óptico, o que faz? Pode até orar, mas vai a um 

oftalmologista, ou seja, busca um profissional adequado, mesmo 

confiando em Deus e orando sobre esse problema. Então, 

existem profissionais dotados de conhecimentos, acredito, dados 

por Deus, para ajudar o ser humano a ter uma vida melhor [...]. 

Assim, é que todas as profissões são necessárias, e a Bíblia e a 

oração não precisam ser excluídas desse processo, nem 

precisam substituir esses processos [...] pois aquilo que é 

possível ao homem, Deus espera que o homem faça, então, a fé, 

a oração e tudo o mais da religião não substitui aquilo que o 

homem pode fazer” (Pr. Pedro). 

 

A maneira como o Pe Geraldo e o Pr. Pedro compreendem a importância de recorrerem à 

psicologia e seus recursos, sendo líderes religiosos, reflete as considerações que White (1991) 

faz quando, escrevendo sobre o bem estar humano, diz que 

 

“O grande e compassivo coração de Cristo está sempre a 

identificar-se com a humanidade sofredora [...] e é mediante os 

esforços combinados da ação humana [referindo-se a 

profissionais da área da saúde] com as providências de Deus que 

os enfermos devem ser curados” (p. 51 e 12). 
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Para esta autora, toda ação feita em favor do bem estar de alguém deve utilizar cada recurso 

disponível. Os recursos da dimensão espiritual beneficiam outras dimensões humanas, mas, 

não descartam os recursos destas outras dimensões. White (2005) acrescenta que 

 

“Os recursos religiosos cumprem seu propósito de amparo, 

alivio e esperança quando o coração humano é tocado por 

infortúnios, mas isto não implica que outros meios disponíveis 

sejam descartados, antes, cada recurso que propicia apoio ao 

ser humano deve receber seu devido reconhecimento.” (p. 34). 

 

Semelhantemente, Scheffel (2010) diz que 

 

“temos hoje um acervo extraordinário de recursos, e Deus 

certamente não deseja que desprezemos estes recursos, 

trocando-os pela oração, e esperando de braços cruzados que 

Ele faça tudo enquanto não fazemos nada. É preciso unir a 

ajuda humana com a divina, em vez de optar por uma com 

exclusão de outra”. (p. 278). 

 

Collins (2006, p. 23) diz que embora a Bíblia seja um recurso para a ajuda espiritual, por 

exemplo, essa ajuda não dispensa conhecimentos de outras áreas. Para ele, a Bíblia 

 

“...não afirma em lugar algum que é um manual de 

aconselhamento. Ela trata de questões como solidão, desânimo, 

problemas conjugais, tristeza, relacionamento entre pais e 

filhos, ira, medo e várias outras situações, porém, jamais se 

propôs a ser a única revelação de Deus sobe como ajudar as 

pessoas. Por que, então, deveríamos segregar a psicologia?” 

 

O Pr. Santos não buscou uma formação em psicologia, mas ele também considera importante 

a ação de outros profissionais num esforço combinado com os seus esforços enquanto líder 

religioso para atender devidamente as pessoas de sua congregação. Quando faz isso ele 

entende que está colocando em prática a idéia do esforço combinado entre a ação humana e a 

providência divina. 
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“Eu percebo isso como algo óbvio. O pastor lida com a 

pregação do evangelho e cuida do rebanho, mas ele não é 

suficiente para todas as exigências da comunidade. Ele precisa 

de ajuda para cuidar do rebanho. [...] precisa de outros que o 

ajudem. As questões psico-emocionais são complexas e às vezes 

se agravam e demandam a participação de um especialista. 

Alguns acreditam que a religião deve fazer tudo, porém, os dons 

são diversos e Deus os distribuiu a pessoas diferentes [...] 

Desde quando o pastor recebeu procuração para resolver todos 

os problemas? Isso não está nas escrituras. [...] não deve ser 

pretensão do pastor dispensar outro profissional qualquer. O 

pastor tem que dar valor a cada área do conhecimento, e saber 

trabalhar em parceria ” (Pr. Santos). 

 

Nem sempre o ser humano é considerado em sua integralidade, tanto da parte dos líderes 

religiosos, quanto da parte dos psicólogos. É comum encontrar padres e pastores que 

consideram que cuidando da espiritualidade das pessoas já estão dando atenção à sua vida de 

um modo geral. Além disso, consideram que se os problemas da vida não se resolvem é 

porque a dimensão espiritual não está bem, e falta fé. Por outro lado, também é comum 

encontrar profissionais da psicologia que consideram que a espiritualidade não é importante, é 

não merece atenção. 

 

Torresan (2007) mostra como muitos líderes religiosos incutem na mente dos membros de 

suas igrejas que o cuidado à dimensão espiritual é tudo quanto eles precisam. Comenta que 

todo esforço é feito para que o fiel acredite “que é digno e merecedor de uma vida sem 

dificuldades em qualquer área: familiar, sentimental, financeira, de saúde” (p. 101) se tão 

somente crer em Deus. Para tais líderes, todos os benefícios da vida podem ser alcançados 

com o recurso da fé, e por meio dela pode ser encontrada a solução para os mais diversos 

problemas, e de quaisquer ordens. 

 

No outro extremo, encontram-se psicólogos que desprezam a dimensão espiritual. Cambuy, 

Amatuzzi e Antunes (2006, p. 79) dizem que, embora cada vez mais questões envolvendo a 

religiosidade se fazem presentes na clínica psicológica, seja em consultórios particulares ou 

em atendimentos institucionais, dada a importância que a religião tem para a vida das pessoas 
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em diferentes contextos, “alguns psicólogos clínicos consideram a religião como perigosa e 

até mesmo nociva para a saúde mental” (p. 81). Citando Ancona-Lopez (2005), esses autores 

comentam que para poder lidar com a religiosidade dos seus pacientes estes profissionais 

precisam lidar com seus próprios preconceitos. 

 

Pe. Geraldo e Pr. Pedro não supervalorizam a importância da religiosidade, nem descartam o 

saber da psicologia. Eles mesmos, sendo líderes religiosos, buscaram uma formação em 

psicologia. 

 

Pr. Santos, embora também se sinta com poucas condições para atender as pessoas de sua 

igreja em questões que ultrapassam o âmbito da espiritualidade, não buscou uma formação em 

psicologia. Apesar disso, ele nunca descartou a validade e os préstimos desta área. 

Diferentemente de Pe. Geraldo e do Pr. Pedro, ele preferiu fazer parcerias com profissionais 

psicólogos, ao invés de ele mesmo buscar formação nesta área. 

 

Já o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro desejaram ter os conhecimentos e recursos que a psicologia 

oferece para lidar com o ser humano. Pe. Geraldo quis se apropriar das técnicas, conhecer os 

instrumentos, e desenvolver a capacidade de manuseio que um psicólogo tem quando lida 

com as questões humanas. Pr. Pedro também buscou uma formação em psicologia para se 

apropriar desses recursos, bem como para ampliar a sua concepção sobre o ser humano e 

complementar o que a teologia já lhe havia oferecido. Para eles, essa formação era importante 

para que a prática sacerdotal e pastoral fosse mais eficiente. 

 

Collins (2002) diz que é importante que líderes religiosos se interessem por adquirir esses 

recursos que o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro foram buscar na área da psicologia. Para este autor, 

um líder religioso 

 

“que conhece as Escrituras, ora e busca a orientação do 

Espírito de Deus, pode se beneficiar do conhecimento da 

psicologia e da técnica de aconselhamento, bem como de outras 

ferramentas úteis para o seu ministério” (p. 61). 

 

Para ele todo líder religioso deveria ter no mínimo um conhecimento básico em psicologia, e 

esse conhecimento já deveria ser oferecido no seminário. 
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Tanto o Pe. Geraldo quanto o Pr. Pedro reconhecem que não receberam preparo suficiente no 

seminário para lidar com os problemas das pessoas. Tiveram uma ou outra matéria voltada 

para temas da psicologia, mas nenhuma que lhes proporcionasse preparo para atender as 

pessoas individualmente, e dar-lhes o devido suporte em assuntos não religiosos. Discorrendo 

sobre a formação de líderes religiosos cristãos no Brasil, Benelli (2008, p. 206) comenta que 

 

“conhecer e dominar os diversos aspectos dos saberes 

teológicos – bíblicos, espirituais, dogmáticos, morais e 

pastorais – parece-nos um elemento importante na produção da 

subjetividade do futuro clero. Mas, [o que se percebe é] a 

distância que há entre uma preparação formal e intelectual e a 

vida concreta do sacerdote em pleno exercício do seu 

ministério”. 

 

Isso foi o que ocorreu na experiência de formação teológica do Pe. Geraldo e do Pr. Pedro. 

Ambos declararam que todo o foco de estudos que receberam nessa formação esteve voltado 

para o âmbito da religiosidade, para o estudo exegético da Bíblia, bem como para o 

aprendizado da realização dos ritos e cerimônias. Os dois entendem que esta é a função de um 

seminário teológico, e dizem que era isso mesmo que eles buscavam. Contudo, perceberam na 

prática sacerdotal que as necessidades humanas, bem como a expectativa das pessoas em 

relação a eles acerca, ultrapassavam o âmbito religioso, e que a formação teológica que 

receberam não os preparou para lidarem com estas situações. Repetindo o que disse Benelli, 

“na vida concreta do sacerdote em pleno exercício do seu ministério”, Pe. Geraldo e o Pr. 

Pedro perceberam “a religião é importante, mas não é tudo” (sic). 

 

Como afirma Amatuzzi (2008, p. 15), 

 

“... o ser humano é multidimensional [e isso] significa dizer que 

não se pode abarcar toda sua complexidade com um único tipo 

de olhar. Como corpo físico, o homem pode cair e quebrar uma 

perna. Como organismo vivo, é um sistema articulado com 

unidade e dinamismo próprios. Como ser psíquico tem seus 

esquemas de funcionamento cognitivo, emocional e 

motivacional. Como ser espiritual pode pensar 
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significativamente, pode dizer não aos desejos, pode definir seu 

rumo de vida, pode abrir-se para o infinito. O ser humano tem a 

capacidade de pensar a si mesmo situando-se em um todo”. 

 

Os três colaboradores têm a apropriada compreensão de que ao lidarem com o ser humano 

lidam com estas diversas dimensões, contudo, todas integradas, ligadas, entre si, uma 

influenciando a outra e sendo por ela afetada. Amatuzzi (2008, p. 15) diz que “o organismo 

humano, ao mesmo tempo em que é uma base para as atividades espirituais, sofre também as 

influências delas”. 

 

Essa compreensão lembra o que comenta White (1996) sobre a interação das diversas 

dimensões humanas, quando diz que 

 

“há uma íntima relação entre a mente e o corpo, [por isso] o 

corpo precisa ser cuidado atentamente, a fim de que seja 

conservado em condições sadias, e a mente precisa ser 

disciplinada cuidadosamente, a fim de que não se encontre 

indevidamente em alguns pontos e insuficientemente em outros. 

Ambos precisam de atenção, pois ambos exercem influência 

sobre o outro, [e aliados] à vida de Deus na alma implantam 

alegria e bem estar” (p. 381, 376 e ). 

 

Eles também entendem que cada dimensão deve ser respeitada e valorizada em suas 

particularidades, pois, quando uma delas está em crise as demais são afetadas. Eles 

consideram o homem como um ser único, e que embora receba deles uma atenção voltada 

especificamente para a dimensão espiritual, também deve receber atenção no que diz respeito 

às outras dimensões. 

 

Para se sentirem mais capacitados no atendimento aos fiéis, o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro 

buscaram uma formação em psicologia. O Pr. Santos, porém, considera que não deveria 

buscar conhecimentos e procedimentos em uma área na qual ele não atuaria. Ele quer ser 

pastor, e não psicólogo. Em seu entendimento toda a formação em psicologia seria inútil se 

ele não atuasse como psicólogo, e ele não quer ser psicólogo, ele quer ser pastor. 
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Essa atitude do Pr. Santos não significa que ele despreze os conhecimentos da psicologia, 

pois, quando considera necessário, ele solicita a parceria de profissionais desta área para 

ajudá-lo a cuidar de pessoas de sua igreja que estejam com dificuldades de ordem psicológica. 

Esta maneira de agir do Pr. Santos lembra a recomendação que Gibbs (1999) faz aos líderes 

religiosos para que 

 

“façam amizades com tais profissionais [psicólogos], e que 

enviem a eles seus paroquianos quando estes precisem de ajuda 

e de um acompanhamento apropriado e efetivo” (p. 20). 

 

Já o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro encontraram na formação em psicologia o que pretendiam, e 

para ambos esta ciência atendeu suas expectativas. Pe. Geraldo passou a dar mais atenção ao 

significado que as próprias pessoas têm quanto às suas experiências, a ter uma postura de 

acolhimento e respeito à autonomia do individuo, e a não ser coercitivo nem impositivo em 

suas orientações, ao permitir que a pessoa assuma sua própria decisão. O Pr. Pedro, por sua 

vez, ampliou sua maneira de pensar sobre o ser humano, e passou a compreender melhor as 

pessoas, ao perceber quais as necessidades que estão por trás do que elas relatam. Ambos 

assumiram tais atitudes a partir do que estudaram em Psicologia. Isso nos faz lembrar Collins 

(2002), quando diz que o conhecimento da psicologia 

 

“pode ser muito útil, pois o pastor e o padre aprendem como 

escutar, como responder, como lidar com a ira ou resistência 

dos aconselhandos e como focalizar a atenção naquilo que é 

mais importante. Um conhecimento básico de psicologia 

também pode, por exemplo, ajudar no trato com depressão, 

conflitos, tensão matrimonial, situações de abuso, ira...” (p. 61). 

 

Ambos sentem que estudar psicologia produziu efeitos positivos na sua prática sacerdotal e 

pastoral. Tanto para o Pe. Geraldo quanto para o Pr. Pedro, fazer uma formação em psicologia 

significou encontrar recursos que tornaram o seu trabalho como líder religioso cristão melhor. 

Com isso, o Pe. Geraldo passou a ter mais satisfação com os resultados de seu trabalho, pois 

se sente mais eficaz em sua prática sacerdotal, e o Pr. Pedro se considera, agora, mais 

qualificado para o pastorado, e nota que realiza este trabalho com mais eficiência. 
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Para ambos, a área da psicologia tornou-se uma aliada, uma companheira.  Antes eles tinham 

reservas, receio, e até alguma aversão por ela. À semelhança de outros líderes cristãos eles 

entendiam que os conhecimentos da psicologia não se ajustavam à religião, e que pessoas 

religiosas não encontravam nenhum proveito nesta ciência. Collins (2002) comenta que 

muitos cristãos consideram precipitadamente de que a psicologia se opõe à religião, e que por 

causa disso muitos a desprezam e a rejeitam, entretanto, para este autor, “quando jogamos 

fora a psicologia, descartamos um campo de conhecimento que Deus nos permitiu descobrir 

e usar em nosso benefício” (p. 62). 

 

Durante muitos anos o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro desprezaram os benefícios que a psicologia 

pode oferecer ao ser humano, mas agora pensam e agem de modo diferente. Para eles a 

psicologia é uma “grande parceira (sic)”. Geraldo não se sente menos Padre, nem Pedro 

menos Pastor, porque buscaram formação fora da Teologia. Ao contrário, ambos reconhecem 

que ao buscarem essa formação se tornaram mais eficientes em seu sacerdócio, pois agora se 

sentem “muito mais preparados, muito mais qualificados do que antes” (sic). Afirmam, 

também, que em nenhum momento se sentiram estimulados a abandonar o seu trabalho 

religioso que para se dedicarem apenas à psicologia. 

 

Atitudes assumidas pelos psicólogos em relação à religião ao longo do tempo, muitas vezes 

justificam algumas preocupações que pessoas religiosas, particularmente cristãs, têm em 

relação a essa área. Giovanetti (1999) coloca que no afã de ser reconhecida como ciência, a 

psicologia parceirizou-se com esta, e “passou a contribuir, por meio de seus modelos 

operacionais, para a idéia de que Deus não era necessário à realização do homem”, e Neto 

(2010) comenta que por causa disso desconfianças, hostilidades, e um relacionamento 

conturbado foram gerados entre ambas. 

 

Para Collins (2002), entretanto, há interesses comuns suficientes para a aproximação entre a 

psicologia e a religião. Para ele, se alguns líderes religiosos cristãos ainda têm algum 

preconceito em relação à psicologia, é porque não se preocupam em discernir 

 

“o que é e o que não é de valor e consistente com as Escrituras 

[Bíblia], e com freqüência acabam descartando o campo inteiro 

da psicologia por causa de algumas partes" (p. 63). 
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White (1989) também comenta que é possível encontrar elementos que harmonizam o 

conhecimento da psicologia com o conhecimento religioso bíblico. Para esta autora, 

importantes princípios da psicologia estão inseridos nos ensinos e nas orientações escritas na 

Bíblia, o principal livro de referência das pessoas cristãs. 

 

O Pe. Geraldo, o Pr. Pedro, e também o Pr. Santos, acreditam que psicologia e religião podem 

ter uma relação de harmonia, e que em muitos aspectos os interesses da psicologia não 

diminuem a importância dos ensinos bíblicos. O Pe. Geraldo e o Pr. Pedro chegam a essa 

conclusão a partir de suas próprias experiências e da formação que lhes permitiu usar o 

conhecimento da psicologia em sua prática sacerdotal. O Pr. Santos, embora não tenha 

buscado essa formação em psicologia, também considera importante e saudável a relação 

ambos os domínios. 

 

A propósito deste posicionamento dos entrevistados, é possível lembrar as palavras de Bailey 

e Koeppe (2010, p. 63 e 48), quando dizem que 

 

“O campo da psicologia cresceu e mudou ao longo dos anos, e 

também a postura da religião tem mudado. Nos tempos 

modernos uma mudança na atitude sobre religião pela 

psicologia tem sido observada... [e] a dimensão espiritual tem 

sido reconhecida como crucial para a inteira composição de um 

ser humano. Por sua vez, a religião tem tomado uma posição de 

aceitação da psicologia”. 

 

Esta atitude de respeito é importante para que tanto a psicologia quanto a religião 

compreendam a importância um do outro, e valorizem o trabalho que seus respectivos 

representantes fazem. Tal atitude de respeito pode possibilitar à religião a compreensão de 

que a psicologia oferece conhecimentos científicos adquiridos ao longo do tempo por meio de 

suas pesquisas e estudos, e à psicologia possibilita a compreensão de que a religião oferece 

informações importantes sobre a dimensão espiritual e de como ela é significativa para o ser 

humano. Assim, o psicólogo poderá estar preparado para entender a experiência religiosa na 

vida das pessoas, e atendê-las respeitando o significado desta experiência para elas, e o líder 

religioso, quanto mais aproveitar o conhecimento que a psicologia lhe oferece, melhor vai 

conhecer o ser humano, e mais apto estar para ajudá-lo. 
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Cooper (2010, p. 9) comenta que “toda atividade que adiciona qualidade e profundidade à 

vida [deve] encontrar seu lugar na vontade e nos propósitos” dos que trabalham em favor do 

ser humano. 

 

Os colabores consideram que Psicologia e Teologia são dois domínios que auxiliam o ser 

humano, que este é o propósito de um e de outro, e que agindo em comum interesse ambos 

podem tornar este auxilio mais efetivo. É isso que os entrevistados consideram estar 

acontecendo em sua prática eclesiástica quando unem os conhecimentos que adquiriram em 

ambos os domínios, no caso do Pe. Geraldo e do Pr. Pedro, e ao fazer parceria com 

psicólogos, no caso do Pr. Santos. 

 

Por isso, o Pe. Geraldo considera importante que os líderes religiosos se aproximem da 

psicologia, e busquem seu conhecimento. Essa também é a opinião do Pr. Pedro. Para eles, 

todo líder religioso deveria buscar, na medida do possível, uma formação em psicologia, pois 

consideram que nenhum saber que contribui para o bem estar do ser humano deve ser 

descartado. Ambos fizeram isso, e tomando como referência suas próprias experiências 

atestam que seu trabalho como líderes religiosos cristãos tornou-se mais eficiente. Como 

afirmam Bailey e Koeppe (2010, p. 67), “integrar os melhores princípios da psicologia com 

aqueles das escrituras (Bíblia)”, só auxilia as pessoas a terem melhor qualidade de vida. É 

isso que o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro fazem. 
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CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa, propus-me a investigar quais as razões pelas quais líderes religiosos cristãos, 

padres e pastores, procuram uma formação em cursos de graduação ou pós-graduação em 

psicologia, e qual o significado dessa busca, do seu ponto de vista, para as suas práticas 

eclesiásticas. 

 

Iniciei este trabalho com muita expectativa acerca do que encontraria em seu percurso, e 

particularmente de quais respostas finalmente surgiriam. É que realizar este trabalho 

representou um desafio para mim, pois eu mesmo sou um líder religioso cristão, um pastor, e 

também procurei uma formação em psicologia, tanto em nível de graduação como de pós-

graduação. Assim, para fazer esta pesquisa, seria preciso considerar questões implícitas neste 

fenômeno que provocariam ressonâncias em mim. Procurei fazê-lo, e em seguida, suspender 

minhas considerações pessoais e iniciais, como propõe a metodologia fenomenológica, e me 

abrir às diferentes formas de compreensão conforme elas se apresentavam, para que, ao final, 

as respostas encontradas estivessem em diálogo com minhas próprias convicções e as de 

outros, mas não contaminadas por elas. Ao iniciar este trabalho, eu me perguntava se isso 

seria possível. 

 

Foi possível, e, embora a princípio considerasse que não seria simples deixar que as 

informações apresentadas pelos colaboradores falassem por si mesmas, ao olhar para trás e 

considerar o percurso feito sinto-me satisfeito em perceber que respeitei os procedimentos 

propostos para esta pesquisa. 

 

Mas, considero importante, neste momento, retornar a estas colocações iniciais, pois não 

posso deixar de considerar que ao final, compreendendo os significados atribuídos pelo Pe. 

Geraldo e pelo Pr. Pedro à escolha que fizeram, o fato de buscarem uma formação em 

psicologia, eu mesmo tenha encontrado respostas para a minha própria busca. Assim, se 

consegui preservar isentas de minhas próprias convicções as diferentes maneiras de 

compreensão apresentadas pelos colaboradores acerca deste fenômeno, e desse modo 

encontrar o significado que eles mesmo apresentaram, confesso que no sentido inverso eu 
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mesmo fui afetado por esses significados ao refletir acerca de minha própria escolha e ver 

nela vislumbres dos significados que os colaboradores apresentaram sobre as suas escolhas. E 

isso me tranqüilizou. 

 

Explico. Em minha formação teológica, e ao longo dos anos realizando esta atividade de líder 

religioso, sempre ouvi que este trabalho é o mais nobre e excelente que alguém poderia 

realizar. Afinal, lidando com a dimensão espiritual, a pessoa que o realiza se aproxima do 

transcendente, do divino e sagrado. Ao fazer isso, estimula nos demais indivíduos o desejo e a 

busca por algo superior e melhor do que aquilo que eles encontram no seu cotidiano, à medida 

que se empenham pela satisfação de suas necessidades temporais.  

 

De fato, penso que um líder religioso promove esse desejo, e que o anseio pela eternidade, 

pelo transcendente, seja realmente a busca por algo melhor, contudo, também considero que 

não é possível deixar de lado o cotidiano e todas as questões que a ele dizem respeito. Entendi 

que os conhecimentos proporcionados pela psicologia poderiam ser importantes na minha 

atividade pastoral, assim, à semelhança do Pe. Geraldo e Pr. Pedro, estudei psicologia. 

 

No curso, entrei em contato com outras opiniões. Ouvi e li, que a psicologia era a ciência 

“redentora” do ser humano, e que ser um psicólogo era lidar com a mais nobre das atividades. 

Certo dia, na graduação, um professor nos disse que a humanidade havia tentado por diversos 

meios atender as suas expectativas existenciais, sendo que o principal deles era a religião. Em 

seguida, comentou que todos esses meios haviam falhado, inclusive a religião, mas que 

finalmente a humanidade havia encontrado a real e definitiva solução, a ciência psicológica. E 

então nos conclamou a nos sentirmos realizando a mais nobre de todas as tarefas, 

principalmente se contribuíssemos para que pessoas que ainda se dedicavam às atividades 

religiosas fossem delas libertadas. E agora? Teria eu que negar minha vocação pastoral, minha 

fé, e simplesmente substituí-la pelos parâmetros da ciência da psicologia? 

 

Embora a dimensão espiritual seja constituinte do ser humano e as manifestações a ela 

relacionadas estejam presentes em todo percurso dos povos e civilizações, o cientificismo 

chegou a rejeitá-la e até a negá-la, interessado que estava em valorizar apenas o que era 

observável e passível de explicações. A psicologia também assumiu essa posição, e por muito 

tempo não deu o devido valor à dimensão espiritual, chegando mesmo a desenvolver 

argumentos e reflexões contrários às religiões. Desse modo, ao longo dos anos muitos 
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psicólogos deixaram-na fora dos consultórios e dos cursos acadêmicos, e alguns ainda o 

fazem. 

 

Tal atitude lembra a afirmação de Burki (1989), quando diz que 

     

“afirma-se que a pesquisa e a teoria psicológica apresentam 

uma ameaça à fé cristã, pois geram dúvidas com relação à sua 

validez. É por esta razão que alguns cristãos têm uma atitude 

negativa para com a psicologia” (p. 3). 

 

As religiões também não foram complacentes com a ciência, e particularmente com a 

psicologia. Ameaçadas em seu universo, as religiões reagiram, e muitos de seus 

representantes se tornaram críticos perspicazes e opositores a todo conhecimento e 

procedimento que não estivesse sob seu domínio. Esta atitude disse respeito à psicologia 

também, e ainda hoje é possível encontrar líderes religiosos que se posicionam 

desfavoravelmente a qualquer iniciativa de buscar apoio, cuidado, recursos, e de dialogarem 

com esta área. Para eles, na prática da fé e no envolvimento das atividades religiosas, o ser 

humano encontra o único e eficiente respaldo e solução para as suas crises e dificuldades, 

sejam de que âmbitos forem. 

 

No entanto, representantes dos dois domínios têm demonstrado interesse numa aproximação e 

diálogo, de modo que é possível encontrar psicólogos que buscam compreender o ser humano 

também em seu âmbito espiritual, e líderes religiosos que se aproximam dos conhecimentos e 

recursos que a psicologia proporciona.  

 

Dos três colaboradores que participaram desta pesquisa, dois cursaram graduação e pós-

graduação em psicologia, e um não. O Pe. Geraldo e o Pr. Pedro buscaram essa formação, e o 

Pr. Santos não. 

 

Contudo, apesar do Pr. Santos não ter feito uma formação na área, ele não a descarta, antes, 

considera importante, útil e significativo o saber da psicologia acerca do ser humano. Se ele 

mesmo não buscou este conhecimento foi por considerar que as suas ações pastorais deveriam 

voltar-se primordialmente para o âmbito espiritual. Ele quer ser pastor, e não psicólogo, e 

entende ser desnecessário fazer um curso nesta área já que não pretende atuar como 



 150 

psicólogo. Isso não significa que o Pr. Santos não valorize este profissional. Ao contrário, por 

considerar essencial dar atenção às pessoas de sua congregação em todos os âmbitos da sua 

existência, ele recorre a psicólogos, faz parcerias com profissionais da área, e a eles 

encaminha os membros de sua igreja quando percebe que isso é necessário. 

 

Por sua vez, o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro decidiram buscar uma formação em psicologia, e 

assim o fizeram. Apesar de todo o conhecimento adquirido no curso de teologia, notaram em 

suas práticas sacerdotais que muitas questões do cotidiano não eram atendidas por meio da 

formação que fizeram, já que esta se voltava prioritariamente ao âmbito religioso. Assim, 

decidiram pela aquisição dos conhecimentos que a psicologia oferece. 

 

Sobre o significado dessa busca, do ponto de vista dos colaboradores, e os efeitos dela para as 

suas práticas eclesiásticas, pude chegar a algumas conclusões. 

 

Tanto o Pe. Geraldo, quanto o Pr. Pedro, gostam do que fazem. São líderes religiosos por 

vontade própria, mesmo quando consideram que Deus os convocou para essa atividade. 

Ambos poderiam, se quisessem, desenvolver outro papel profissional, mas optaram por ser 

padre e pastor por escolher para suas vidas o que entenderam como a vontade de Deus para 

eles. Sentem que ao tomar esta decisão, o fizeram de forma autônoma, valendo-se de seu livre 

arbítrio, e consideram que a escolha atendeu ao seu próprio desejo de fazer a vontade de 

Deus. 

 

Pe. Geraldo e Pr. Pedro tornaram-se líderes religiosos assumindo propósitos bem definidos. 

Eles têm a convicção do que desejam em suas atividades, e expressam claramente os seus 

objetivos como líderes religiosos. Ambos pretendem dar atenção à dimensão espiritual das 

pessoas. Para eles, a atenção à dimensão espiritual é essencial à completude e realização 

humana, visto que a espiritualidade é constitutiva do ser humano. 

 

Nem o Pe. Geraldo, nem o Pr. Pedro, desconsideram as outras dimensões e necessidades da 

pessoa. Embora prioritariamente voltem-se à dimensão espiritual, vêem o homem como um 

ser integral. Entendem que não é possível isolar as suas dimensões nem desconsiderar a 

influência e o impacto que uma exerce sobre a outra, assim, para eles, o indivíduo precisa ser 

atendido satisfatoriamente em sua completude. 
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Entretanto, quando as pessoas solicitam apoio em questões não relacionadas ao âmbito da 

espiritualidade, eles reconhecem que nem sempre são capazes de dar o auxílio que precisam. 

Quando isso acontecia, o Pe. Geraldo e o Pr. Pedro frustravam-se, e então buscaram aliar o 

conhecimento religioso que já possuíam ao conhecimento da psicologia. Para eles, essa 

decisão não significou falta de confiança ou negação da teologia e da atividade que faziam, 

mas sim valorizar outros meios colocados por Deus à disposição do ser humano para a 

promoção do bem estar. 

 

Assim, buscar uma formação em psicologia significou adquirir conhecimentos e recursos para 

ampliar a capacidade de auxiliar as pessoas. Tanto Pe. Geraldo, quanto o Pr. Pedro, 

consideram que durante os anos de formação no seminário não receberam preparo suficiente 

para lidar com diferentes questões que surgem no exercício de suas atividades como líderes 

religiosos, e consideram que a psicologia lhes proporcionou este preparo. 

 

Ao mesmo tempo, os conhecimentos da psicologia tiveram efeitos, que eles consideram 

positivos, na sua prática de líderes espirituais. Adquirir os recursos da psicologia, para o Pe. 

Geraldo significou dar mais atenção àquilo que as pessoas que o procuram pensam sobre suas 

próprias experiências, e conversar com elas a partir de suas compreensões, evitando elaborar 

interpretações apressadas acerca dos relatos que lhe são apresentados. Também, ouví-las com 

atenção, sem interrompê-las com comentários pessoais ou mesmo fazendo perguntas para 

satisfazer a curiosidade mais do que para esclarecer alguma informação. Além disso, passou a 

valorizar as decisões tomadas pelas próprias pessoas, deixando de apresentar as suas mesmas, 

que geralmente tinham mais um caráter de “veredicto” do que de preocupação com o bem 

estar da pessoa. Assim, ele sente que deixou de ser coercitivo, e assumiu em sua prática as 

atitudes de aceitação positiva, de empatia e congruência. 

 

Para o Pr. Pedro, adquirir os recursos da psicologia significou encontrar um saber que o 

auxilia a compreender melhor as pessoas. Na sua prática isso representou habilidade de ouvir 

melhor e compreender o que está por trás do que é dito. Considera que a psicologia o ensinou 

a fazer as perguntas adequadas, a estimular as pessoas a falar, mais do que a ouví-lo, e a dar a 

elas a oportunidade de tomarem suas próprias decisões. A psicologia também o capacitou a 

distinguir o que é de cunho religioso e o que é de cunho psicológico nas diversas questões que 

lhe são apresentadas, o que o ajuda a perceber quais são as reais necessidades das pessoas. 
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Além disso, entendeu que as pessoas, mais do que serem julgadas pelos atos que praticam, 

precisam ser aceitas, amparadas e acolhidas, e passou a agir nesse sentido. 

 

O Pe. Geraldo e o Pr. Pedro queriam estar mais capacitados para as suas atividades 

eclesiásticas, e dizem que foi isso que a formação em psicologia lhes proporcionou. Nem 

Geraldo se sente menos padre, nem Pedro considera que deixou de ser pastor, ou seja, 

nenhum dos dois modificou sua vocação por buscar estudos fora da área da teologia. Pelo 

contrário, com os recursos adquiridos eles consideram que agora estão mais capacitados para 

exercerem as suas funções. Assim, a psicologia, que antes era observada por ambos com 

cautela e desconfiança em razão dos desencontros com as religiões ocorridos ao longo dos 

anos, bem como das atitudes de antagonismo assumidas por profissionais das duas áreas, 

tornou-se para eles uma aliada, uma parceira em seu ministério religioso. 

 

Por fim, as conclusões a que cheguei me permitem considerar que a psicologia e a teologia 

são domínios que possuem elementos que harmonizam os conhecimentos que ambas 

oferecem, considerando que ambos possuem propósitos em comum que visam o bem estar 

humano. Assim, embora efetivamente distintas em sua prática no que diz respeito a métodos, 

técnicas e procedimentos práticos, o trabalho do líder religioso e do psicólogo se assemelha 

em muitos aspectos. No entanto, a formação teológica que padres e pastores recebem em seus 

anos no seminário não oferece suficiente preparo para lidarem com muitas das questões que 

lhes são colocadas pelos fiéis. 

 

Isso me faz lembrar Scheeffer (1983), quando esclarece que a prática clínica é uma atividade 

realizada por alguém qualificado para este tipo de serviço, e que os procedimentos estão 

voltados para uma análise profunda, e, geralmente de longa duração. Além disso, o psicólogo 

também lida com material consciente e inconsciente, em ambiente clínico, visando a 

integração da personalidade e o bem estar do indivíduo. 

 

Possibilitar apoio e condições que facilitem o desenvolvimento de uma personalidade sadia e 

positiva à pessoa que é acolhida, também é o propósito das práticas de um líder religioso 

cristão, e se este líder tiver os recursos da psicologia à sua disposição, sua prática eclesiástica 

será mais eficaz. Isso aconteceu no sacerdócio do Pe. Geraldo e do Pr. Pedro, e é o que noto 

estar ocorrendo também em minha prática. A relação entre a psicologia e a teologia no 
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trabalho de um líder religioso cristão possibilita uma compreensão mais ampla acerca do 

homem, e de como ajudá-lo em seu caminho. 

 

Tendo chegado ao final deste trabalho, reconheço que não posso ter a pretensão de haver 

esgotado a discussão acerca do tema. Acredito que novas pesquisas possibilitarão outras 

compreensões, o que contribuirá para o desenvolvimento da interlocução entre a psicologia e 

religião. 

 

Ao finalizar esta pesquisa, vejo, também, que ela me suscita novas questões, como aquelas 

relacionadas à validade da inserção de disciplinas nos programas de estudos de psicologia que 

contemplem a importância da dimensão espiritual para o ser humano, e a inserção de 

conteúdos da psicologia nos cursos de teologia e nos seminários, voltados para a capacitação 

de futuros líderes religiosos, proporcionando, assim, a competência necessária para o trato de 

questões humanas que são colocadas aos líderes espirituais. E me pergunto, também, se é 

possível inserir na prática clínica recursos oriundos das práticas religiosas como suporte para 

a reestruturação psico-emocional de clientes ativamente religiosos. 

 

Em outras palavras, é importante salientar o fato de que os conhecimentos de psicologia 

adquiridos foram colocados pelos entrevistados a serviço de seu trabalho como líderes 

religiosos. Eles não se transformaram, como já dito, em psicólogos, apenas transportaram da 

psicologia alguns conceitos e técnicas para o seu trabalho espiritual. Assim, assimilaram à sua 

prática conhecimentos que permitem distinguir as questões de ordem psicológicas daquelas de 

ordem espiritual, e igualmente de estratégias de escuta, empatia, aceitação e congruência, 

desenvolvidas em estudos de aconselhamento psicológico. Tratou-se de conhecimentos que 

por um lado qualificaram o seu trabalho de líderes espirituais e, por outro, apontaram os 

limites da ação psicológica no contexto religioso, orientando o líder para a necessidade de 

encaminhamento ao psicólogo, quando necessário. 

 

O reconhecimento dos limites entre as ações da psicologia e da religião foi importante por 

preservar a identidade de cada área e de cada profissional. Isto aponta para mais uma questão 

a ser aprofundada, que seria de extrema utilidade tanto para os líderes espirituais quanto para 

os psicólogos, que é definir com clareza quais os conteúdos de cada área úteis para serem 

oferecidos à outra área. 
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Enfim, estas são algumas questões sugeridas por este trabalho, e que poderão ser consideradas 

em outra oportunidade por pesquisadores que se interessam pelas relações entre a psicologia e 

a religião, domínios que atuam visando o bem estar do homem. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Sou estudante do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia: Psicologia 
Clinica, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e sob a supervisão da professora 
Drª Marília Ancona-Lopez estou realizando uma pesquisa para a minha dissertação de 
mestrado. Esta dissertação tem como objetivo principal considerar a busca pela formação em 
psicologia que líderes religiosos cristãos fazem, bem como captar os diversos sentidos e 
significados que resultam para tais líderes esta escolha, e quais os efeitos dela nas suas 
práticas eclesiásticas. 

Sua participação nesta pesquisa envolve conceder uma entrevista que, com sua 
permissão, será gravada a fim de que as informações sejam lembradas fidedignamente, com 
duração aproximada de 45 min., em lugar e horário combinado e que seja de comum acordo. 

A sua participação nesse estudo é voluntária, e se você decidir não participar ou se 
quiser desistir de continuar, em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo, bem 
como retirar seu consentimento. 

Na publicação das informações obtidas nesta entrevista, sua identidade será mantida 
em sigilo, e também serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo, tais 
como locais, nomes de pessoas, e outras. 

Por sua participação não será cobrado nada, bem como não haverá nenhum gasto de 
sua parte. Também não estão previstos ressarcimentos nem indenizações, nem benefícios 
imediatos. Mesmo não tendo benefícios diretos, ao participar você estará contribuindo para a 
compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Também não haverá riscos, contudo, o pesquisador estará atento para que, em 
ocorrendo o mínimo desconforto que seja, o devido encaminhamento e atendimento seja 
providenciado. 

Desde já agradeço por sua atenção e participação, e me coloco à disposição para 
dirimir qualquer dúvida ou lhe dar o esclarecimento que se faça necessário. 
 

___________________________________  São Paulo, ____ de __________  de 20__ 
       Marília Ancona-Lopez - Orientadora 
       RG: ______________ 
 

___________________________________  São Paulo, ____ de __________  de 20__ 
   Mérlinton Pastor de Oliveira - Pesquisador 
   RG: _______________ 
 
Declaro ter compreendido este termo de consentimento, estar ciente dos propósitos desta 
pesquisa, bem como de minha forma de participação e as alternativas possíveis, e que é de 
minha livre e espontânea vontade que a entrevista referente ao estudo acima mencionado 
aconteça, nos procedimentos também acima expostos. 
 

___________________________________  São Paulo, ____ de __________  de 20__ 
                          Participante 
                          RG: _______________ 

Testemunhas: 

Nome: __________________________________________  RG: __________________ 
Assinatura: _______________________________ São Paulo, ____ de __________  de 20__ 
 

Nome: __________________________________________  RG: __________________ 
Assinatura: _______________________________ São Paulo, ____ de __________  de 20__ 
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ANEXO III 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM PADRE GERALDO 

 
Entrevistador: Inicialmente, gostaria de lhe agradecer por sua prestatividade em conceder 
este tempo para que pudéssemos conversar sobre sua experiência de líder religioso que 
buscou uma formação em psicologia. Você poderia começar falando sobre sua experiência de 
ser padre? O que é ser um padre? Como você se tornou um padre? 
 
Padre: Eu acho que é... é uma experiência pessoal, é uma escolha pessoal, mas eu acredito 
muito que também é vontade de Deus. Eu acho que Deus coloca no coração do ser humano 
este desejo, esta vocação, este chamado, e cabe então depois, claro de uma maneira livre, 
consciente, a pessoa tomar contato com essa realidade, com este chamado, e poder escolher. 
 Uma vez escolhido, aceito este convite que é feito por Deus, e depois a caminhada do 
seminário, da preparação, a pessoa se torna um sacerdote. Eu acho que se torna um sacerdote 
para o povo, pra amar o povo, é, pra levar Deus para o coração das pessoas, para levar as 
pessoas até o coração de Deus, pra poder fazer com que as pessoas cresçam de uma maneira 
mais plena no relacionamento consigo mesma, com os outros, com Deus. 

Eu acho que a missão... claro, eu falo isso de um modo geral, a missão de um 
sacerdote também tem alguma coisas mais específicas, mas de um modo geral eu acredito que 
é aproximar as pessoas de Deus porque todo o resto vem em acréscimo da caminhada que vai 
sendo construída. 

 
Entrevistador: Esse aproximar as pessoas de Deus se dá por quais práticas? 
 
Padre: Eu acho que... eu acho que dá de várias maneiras. Através da oração, da participação 
na liturgia, nos sacramentos, nas orações, se dá através de um contato maior com o povo, 
porque eu acho que quando o ser humano de fato encontra o outro ele também encontra a 
Cristo no outro. Eu acho que na medida em que ele vai se abrindo a esses relacionamentos, 
seja através da oração, seja através do contato com o próximo, ele vai de fato se aproximando 
de Deus, porque Deus se manifesta, é, no dia a dia, nas experiências, no contato com as 
pessoas, é... desta maneira eu acredito que vai aumentando o contato com Deus. 
 
Entrevistador: Então, poderia ser dito que o padre é alguém que facilita, por meio desses 
procedimentos que você mencionou, essa aproximação com Deus. Então, essas práticas... 
 
Padre: ...isso. Eu acho que o sacerdote, ele tem duas funções, eu acho que você usou um 
termo interessante, ele facilita e apresenta. Porque nem sempre a pessoa já conhece, já ouviu 
dizer, já está próxima ao ponto de só a facilitação dele permitir com que ela cresça no 
relacionamento. Às vezes ela não tem relacionamento nenhum com Deus, não conheceu, 
então outra missão do sacerdote também é anunciar, é apresentar, é fazer o convite. Uma vez 
aceito esse convite, aí ele assume o papel de facilitador, quer dizer, permite com que esse 
convite, então, seja vivido em plenitude, que a pessoa, de fato, no encontro com Cristo ela 
melhore a sua vida, ela seja mais feliz. Eu acho que a gente caminha por aí. 
Entrevistador: Você comentou sobre a ida ao seminário. Como se dá este procedimento? 
Como se dá esse processo de formação? 
 
Padre: Funciona assim, quer dizer, a partir do momento em que... em que o jovem se sente 
chamado, ou acha que tem vocação ao seminário, ele vai procurar uma pastoral, que seria uma 
espécie de discernimento vocacional, que chama pastoral vocacional. Ali ele é acompanhado 
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por um padre, por uma... por uma equipe pra fazer alguns encontros e de fato perceber se há 
vocação, se há esse interesse sincero na busca do candidato. 
 
Entrevistador: Essa pastoral vocacional se dá no âmbito da igreja ou é um instituto a parte, 
algo assim? 
 
Padre; Não, ele é um órgão, a gente poderia chamar assim para entender, dentro da igreja. 
Então, é... é... é seria um órgão dentro da própria igreja que cuida só disso. 
 
Entrevistador: Da igreja local, ou da igreja instituição? 
 
Padre: Não, então, cada igreja local, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem 
a sua pastoral vocacional, tá?, pra poder acompanhar mais de perto, porque não tem como ter 
uma pastoral vocacional geral, universal. São muitos candidatos em cada local, então, em 
cada local tem um padre, uma freira, uma equipe, que cuida pra acompanhar estas pessoas. 
 Percebendo sinais de vocação, de fato o amadurecimento na fé, então ele é convidado 
a dar um outro passo: depois de um ano de acompanhamento vocacional ele é chamado a 
entrar num desafio que a gente chama de propedeutico, que seria um ano preparatório para 
entrar no seminário. Então, nesse ano ele já mora internamente, ele já mora com outras 
pessoas, é, tem um padre como reitor na casa, ele já deixa a sua família, é... uma vez que 
naquele ano ele faz alguns estudos complementares, e não entra ainda nos estudos mesmo da 
filosofia e da teologia. 
 Uma vez passado nesse... nesse ano, então, se ele não tem nenhum curso superior, ele 
vai pra filosofia, ele faz a faculdade de filosofia num seminário e depois a faculdade de 
teologia num outro seminário, e estando apto, havendo interesse, a vontade dele e a 
confirmação da igreja, então ele se torna sacerdote. Mas isso é um caminho de oito anos aí, 
que passa desde a pastoral vocacional, propedêutico, seminário de filosofia, seminário de 
teologia, até chegar a ordenação sacerdotal. 
 
Entrevistador: Depois de toda esta caminhada você buscou a psicologia. Você é um padre 
que buscou a psicologia. Na sua experiência como padre, o que você sentiu que faltou que o 
fez buscar uma formação psicologia? 
 
Padre: Então. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu anterior a essa minha busca mas que 
também, é... tem uma influência direta nessa minha busca. Eu tinha muito preconceito contra 
a psicologia. É, mesmo na época do seminário eu achava que, que a gente não precisava de 
psicologia, de psicólogo, de psicologia, que no fundo isso aí era pra quem já tinha um 
desequilíbrio maior, ou como a gente às vezes escuta falar, pra quem já era louco. Então, eu 
sempre tive uma relação de distanciamento com a psicologia, e sei lá, não via, não via com 
bons olhos, eu achava que não precisava disto. 
 E quando eu precisei fazer uma terapia em função de uma crise que eu... que eu... 
enfrentei em 2003, me ajudou muito a psicologia. E me ajudou respeitando a minha 
experiência religiosa, não interferindo diretamente na minha vivência com Deus, então isso 
me fez, mudou a minha opinião, a minha visão em relação à psicologia. Tanto é que naquele 
momento eu comecei a perceber que o psicólogo falava comigo algumas coisas que eu achava 
muito interessante que eu queria ter aquele conhecimento dele, porque ele conseguia perceber 
algumas coisas em mim que eu não conseguia perceber. E ele abria a minha visão de uma tal 
maneira que eu achava interessante. E abria e fazia isto através da psicologia. Eu percebi que 
ele usava algumas ferramentas, alguns instrumentos é... que eram... que eram de origem da... 
da psicologia e eu achei isso muito interessante, muito legal. 
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 E aquilo ficou... eu falei, meu Deus, imagina se eu tivesse isso no... no.. na... quando 
eu atendo as pessoas. Se eu tivesse esse tipo de instrumental, se eu pudesse entender, ampliar 
um pouco a minha visão sobre a pessoa e a visão da pessoa mesma sobre ela. E... e aquilo 
então ficou. 
 Quando eu comecei a atender espiritualmente, primeiro eu senti falta de um... de... de 
dicas mais práticas de como fazer direção espiritual na igreja católica. Existe uma formação 
geral de teologia só que não existe uma formação prática, por exemplo, de uma abordagem 
da... da pessoa, nos encontros, e aquilo eu percebia que faltava. A gente tentou fazer algumas 
experiências de... de... no seminário, de... de ensino sobre isto, nunca deu certo porque as 
pessoas que vinham não entendiam um pouco a realidade do sacerdote, então, eu fiz o que... o 
que eu sentia que faltava então, que se eu tivesse, talvez, um instrumental maior em 
psicologia, porque eu não fiz graduação em psicologia, poderia melhorar o meu atendimento 
pastoral, poderia ser aprimorado, eu poderia fazer uma direção espiritual com mais qualidade. 
É essa a minha visão. 
 Porque eu percebi que nem tudo que eu... eu... eu atendia, que eu conversava, eu 
dominava, e que se eu tivesse um conhecimento psicológico eu poderia até entender mais o 
problema espiritual da pessoa, melhor o problema espiritual da pessoa. Então isso começou... 
daí surgiu meu primeiro interesse. Aí, seria possível, não seria possível? Quer dizer, teve a 
graduação? Tudo isso ficou... ficou em aberto, mas o meu interesse nasceu da necessidade 
pastoral. Eu queria de fato aprimorar o meu trabalho e sentia que a psicologia poderia trazer 
muitas contribuições pra isso, muitas, talvez a ciência naquele momento que mais poderia 
trazer, porque entre um padre e um... e uma... uma pessoa que o procure, um fiel, que outra 
ciência naquele momento pode ajudá-lo mais além da psicologia, num relacionamento 
interpessoal, num relacionamento de aconselhamento. 
 Então, talvez a psicologia, talvez não, é certeza, a psicologia naquele momento se 
mostrava pra mim como a ciência que poderia ajudar a... a... a melhorar, qualificar até de um 
outro modo meu trabalho como diretor espiritual. 
 
Entrevistador: Você tinha na teologia uma concepção de homem, você acolhia este homem 
na sua atividade sacerdotal, de padre, mas você sentia falta de um recurso prático, 
instrumental, pra compreender plenamente este homem. Seria isto? Eu entendi bem? 
 
Padre: É, seria isto, seria isto sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Quer dizer, eu não 
tinha dúvidas quanto a teologia, interessante, não tinha dúvidas quanto a orientação espiritual 
que eu dava, só que muitas vezes eu percebi que me faltava um elemento pra compreender 
melhor, de que eu poderia aprimorar aquele conhecimento e com certeza, conseqüentemente, 
até o aconselhamento que eu daria. 
 Então, eu não precisava entender melhor o espírito, isso eu acho que a teologia já me 
dava essa base, ou me dá essa base, mas eu precisava entender melhor o homem que estava 
ali, porque ninguém é só espírito, não é? Não dá pra... pra dizer: “Olha você sai, você agora 
vou te atender de uma maneira desencarnada”. Uma pessoa traz todos aqueles elementos que 
vão, que vão fazendo parte da vida dela. Então, eu acho que eu sentia essa falta de poder 
ampliar um pouco a minha visão sobre o homem que estava ali. 
 
Entrevistador: Com isso, você esperava encontrar exatamente o quê na psicologia? 
 
Padre: Num primeiro momento, claro, eu buscava um auxílio na psicologia, pessoas, eu 
buscava um auxilio instrumental. Eu buscava um instrumental, ferramenta, se a gente puder 
chamar assim, técnicas, conceitos. 
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 Técnicas eu posso dizer que num primeiro momento era o que eu mais buscava porque 
pra mim é algo mais prático, é algo mais aplicável. Então, por exemplo: se... se eu fosse.. se 
eu encontrasse técnicas eu poderia já automaticamente levar para a direção espiritual e 
praticar aquilo. Então, nesse primeiro momento eu não conhecia... o único contato que eu 
tinha com a psicologia era com as obras de Viktor Frankl, por quem eu tenho profundo 
interesse porque li aquele livro dele Em busca de sentido, aquilo mexeu comigo. Eu achei 
aquilo fantástico, fantástico, porque vinha exatamente de acordo com aquilo que eu já 
acreditava pelo cristianismo. Que é a questão da escolha, que o homem de fato vai 
construindo a sua história através das suas escolhas... só que dava, só que ampliava o 
conceito, [isto] era também uma afirmação da psicologia, então aquilo, aquilo me ajudou 
muito. Tanto é que quando eu procurei a psicologia, eu logo disse do Viktor Frankl, porque eu 
não conhecia mais nada. 
 É, e depois eu, e depois eu... começou a conhecer é... foi isso que eu procurei, mas 
claro que eu tinha em mente conhecer outras áreas, outras linhas, que pudessem ampliar ou 
me ajudar neste trabalho de direção espiritual. 
 
Entrevistador: Apenas retomando algumas informações, o único contato que você havia tido 
com a psicologia foi por causa de uma situação pessoal, entendi que esse foi um contato 
inicial... 
 
Padre; Sim, sim. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a psicologia que me ajudou a 
quebrar os preconceitos. 
 
Entrevistador: ... Nessa época você já atuava como padre? 
 
Padre: Não, não. Eu era seminarista me preparando pra me tornar diácono. E aí é uma coisa 
interessante. Diaconato pra nós, católicos, que vamos ser sacerdotes, é um passo decisivo... 
 
Entrevistador: Isso depois dos oitos anos de estudos que você mencionou? 
 
Padre: Isso depois de uns seis, sete anos, quando você já está no penúltimo ano da teologia, 
faltando um ano pra você terminar teologia. Então, você, você é ordenado diácono. Na 
ordenação diaconal você já faz todos os votos, você já começa de fato a pertencer ao clero, à 
igreja, você deixa de ser um leigo e passa já a assumir as responsabilidades e tal, e aquilo, de 
fato, mexeu comigo. Eu fiquei mal, mal, e esse foi o motivo da minha crise. Só que eu não 
conseguia perceber isso aí, e foi através do aconselhamento psicológico, que ele me fez 
perceber que no fundo aquilo que eu estava vivendo era uma crise pela decisão que eu teria 
que tomar, e padre nenhum me ajudaria melhor naquele momento do que um psicólogo, 
porque o meu problema não era espiritual, eu de fato... só que eu não conseguia distinguir o 
que era. E ele me, me abriu isso aí, me possibilitou enxergar que eu estava vivendo a 
dificuldade da escolha, da decisão a ser tomada, e, e, que podia talvez aquela, aquela vontade 
que eu tinha momentânea, ou aquela indecisão que eu tinha poderia ser dificuldade da própria 
escolha em assumir as conseqüências, tal. Então, isso me ajudou muito, me ajudou muito, e 
ali, e ali eu quebrei... quando... eu, eu achava muito interessante quando eu conversava com o 
psicólogo e eu falava uma coisa que eu achava que não tinha importância nenhuma e o cara 
começava ir lá pra trás, e começava a fazer algumas perguntas, atrás que eu digo assim lá na 
minha vida e tal, e aquilo começava a ampliar e eu começava a perceber coisas que faziam 
parte de mim, ou que fazem parte de mim, características, jeitos, que eu não tinha nenhuma 
consciência disso, e que na medida em que tomava consciência disso me ajudava a lidar 
melhor com elas, com esses problemas. Nossa, isso aí pra mim foi, foi transformador. Eu 
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falei: “ Essa ciência é boa”, “isso aí pode prestar um serviço tremendo”. Então foi aí meu 
primeiro... a quebra, a quebra dos preconceitos e o interesse de fato pela psicologia. 
 
Entrevistador: Depois disso você começa a atuar como padre e enquanto padre você sente a 
necessidade de buscar uma formação em psicologia. 
 
Padre: É. Isso foi desde o inicio. 
 
Entrevistador: Aí não mais a ver contigo, mas agora no seu trabalho com as pessoas. 
 
Padre: Exatamente. Quando eu quebrei esse preconceito com a psicologia ficou no meu 
coração o seguinte pensamento: a psicologia é boa. 
 Então, isso aí já, claro, ficou como se fosse uma gaveta armazenada aquela 
informação: a psicologia não é ruim, ela pode ser utilizada. 
 Quando eu comecei a atender as pessoas em direção espiritual, isso foi logo desde o 
inicio, eu já fazia isso como diácono, eu já atendia muita gente como diácono, depois como 
padre isso aumenta muito, eu percebi que faltava alguma coisa. Da parte da direção espiritual 
faltava uma estruturação daquele encontro espiritual porque o sacerdote, ele vai para o contato 
com o outro sem ter ferramentas, sem... ele vai com a teologia, só que ele não tem, muitas 
vezes, uma técnica de abordagem, de acolhimento, de início ou final de conversa, de como... o 
que é bom ser iniciado, o que pode não ser iniciado, o que... sabe, coisas mínimas, eu acho. 

Então eu percebi que no meu atendimento faltava isso, e que a psicologia, pela 
experiência que eu já tinha na, na, na terapia que eu tinha feito, e também por aquilo que eu, 
que eu via, poderia me ajudar muitíssimo. Talvez até estruturar um pouco melhor a direção 
espiritual. Para entender mais a pessoa, a, a , a organizar um pouco a fala da pessoa também, a 
poder entender se aquilo que ela falava era só espiritual ou tinha também,... e que muitas 
vezes acontece muito uma, uma, uma raiz na, na, na vida psicológica da pessoa, na dimensão 
psicológica da pessoa. De fato o que era um pecado, ou o que era um vicio e que precisa ser 
trabalhado diferente, precisa ser entendido diferente, então tudo isso me fazia perceber que 
faltavam elementos na minha formação, tanto é que eu chego a conclusão que eu acredito que 
o sacerdote tenha que ter uma formação em psicologia. Eu, eu acho que isso hoje é 
fundamental. 
 
Entrevistador: Se você fala que tem que ter significa que não tem ainda? 
 
Padre: Não, ainda não tem. Quer dizer... a gente tem a formação em duas faculdades: 
filosofia e teologia, a gente não tem ainda nenhuma formação psicológica, embora no 
seminário às vezes existam alguns ensaios, ou exista em algum lugar do Brasil, ou do mundo 
uma iniciativa ou outra, mas de um modo geral não existe essa formação, então, eu acredito 
que isso tem que entrar na grade. 
 Que não seja fazer uma faculdade de psicologia porque talvez não dê tempo, não seja 
viável, mas então que tenha um ano, dois anos, que não dê pra olhar a psicologia inteira que 
olhe pontos da psicologia que podem ser úteis ao trabalho do, do padre, do diretor espiritual. 
Isso é fundamental. Eu acredito que isso é fundamental, porque o padre lida com seres 
humanos, e ele precisa conhecer com quem, quem ele lida, quem ele trata, quem ele cuida. 
 E outra, porque é uma responsabilidade que o sacerdote tem na mão que é muito 
grande, Mérlinton. Você pode destruir a vida de uma pessoa numa conversa, e ainda mais um 
padre, porque a pessoa vem achando que você é meio Deus, ou quando [pra ela] você não é 
por inteiro. Quer dizer, aquilo que você fala pra pessoa é lei, mais do que um psicólogo, 
muitas vezes, porque você tem a força religiosa por trás, autoridade religiosa por trás, que a 
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pessoa mesmo te confere. Então, se você não tiver estrutura, se você não tiver embasamento, 
se você não, não souber como lidar com a pessoa você pode em um aconselhamento, em uma 
conversa de meia hora, destruir uma vida ou prejudicá-la de uma maneira muito forte. 
 Então, quanto melhor formado o padre estiver, o sacerdote estiver, mais garantido fica 
o, o, o trabalho, a tarefa dele. 
 
Entrevistador: O que inclui entender o ser humano além do seu âmbito espiritual, mas, as 
outras dinâmicas também? 
 
Padre: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim, eu acho que hoje... como é que a gente 
tem que olhar o homem? Não existe só uma dimensão. A teologia já não vê mais assim, é, 
hoje a teologia entende também o homem como um ser único, dotado de várias dimensões: 
espiritual, psicológica... claro que, eu acredito, né? isso é um ponto de vista pessoal, cada área 
dessa deve ser cuidada por um profissional específico, habilitado na área. Não podemos fazer 
mistura aqui, confusão, senão a gente não vai pra lugar nenhum. 
 Agora, conhecer o ser humano, ampliar... as vezes até eu, eu, posso até ampliar um 
pouco essa discussão só pra, só pra mostrar um pouquinho como eu penso. Eu acho que às 
vezes até um pouco de conhecimento de medicina pode auxiliar, sem dúvida que pode 
auxiliar. Por que uma pessoa que se apresenta ali... um exemplo: com uma possessão 
demoníaca pode estar vivendo um quadro, é, neurótico altíssimo, uma esquizofrenia, 
entendeu, eu não sou o melhor pra dar aqui a psicopatologia mas, eu digo assim, às vezes 
você... eu atendi casos já, atendi um caso, pra você entender, de que um rapaz veio falar 
comigo e estava visivelmente sonolento, e eu já tinha ouvido falar que aquele rapaz tinha 
problema de diabetes. 
 Muitas pessoas, talvez, no meu lugar, se não tivessem esse conhecimento da, da... 
talvez tenham rezado pelo menino, e o menino teria morrido ali, de hipoglicemia. E aí com... 
graças a Deus eu sabia dessa situação dele eu falei: “Você comeu hoje?”, porque eu tinha 
ouvido falar, pela televisão, que quando falta sangue precisa comer porque dá sonolência e 
entra em coma. Ele disse: “Eu não comi hoje”. Ele comeu e se restabeleceu. 
 Se provavelmente eu não tivesse esse conhecimento, se eu não estivesse estado ali 
naquele momento, se eu não tivesse ajudado com esse conhecimento que nem é da teologia, 
um conhecimento médico, clínico, eu não sei como é que ele estaria hoje. Então eu acho que a 
gente precisa ter muito cuidado pra lidar com o ser humano, ainda mais no mundo de hoje em 
que as coisas são tão complexas, tão difíceis. Se você não tiver quanto, sabe, quanto maior for 
a tua bagagem de conhecimento mais apto você está a ajudar a pessoa. 
 
Entrevistador: Foi com esta compreensão que você veio à psicologia, vem em busca dessas 
técnicas? 
 
Padre: Então, aí foi uma coisa muito legal, porque eu não tinha toda essa compreensão, eu 
tenho essa compreensão em função do estudo, do término deste trabalho, e tal. Mas eu, eu 
achava alguma coisa sobre isso, agora é claro que o estudo me ajudou muito a, a, a, a 
fortalecer esta compreensão e até ampliá-la, sem dúvida, e aí fez toda a diferença, porque me 
fez ver que, que isso que estou falando aqui existe uma fundamentação, é possível, é viável, a 
psicologia, claro, uma linha teórica da psicologia também acredita nisso, então, isso me deu 
todo o embasamento, me dá todo o fortalecimento para o meu trabalho. 
 
Entrevistador: Então você acabou encontrando na psicologia alguma coisa que fosse útil 
para a sua prática sacerdotal. O quê que você encontrou na psicologia? 
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Padre: Olha, eu encontrei na psicologia... primeiro esse encontro com a psicologia humanista, 
porque eu, eu buscava na psicologia alguma coisa que não fosse contrária àquilo que eu 
acreditava, porque eu tenho um plano na minha vida e os valores são fundamentais porque 
pautam a minha vida, porque garantem a minha existência. São, por exemplo, a crença em 
Deus, a crença no amor de Deus, esse relacionamento de Deus com o ser humano que o 
capacita para uma vida mais plena... se eu entrasse com alguma... tipo de linha que dissesse 
que isso é inviável, que a experiência religiosa é uma patologia, eu simplesmente viraria as 
costas pra essa, pra essa linha teórica. 
 Agora, quando encontrei na psicologia uma linha teórica, ou a psicologia humanista 
especificamente, que pelo menos... claro, que não, que não afirme nem negue a existência de 
Deus... eu até gosto disto porque eu acho que a psicologia não tem que negar e nem, e nem 
afirmar nada, ela tem que de fato... mas mantinha uma posição de respeito em relação ao 
crente, à pessoa que faz a experiência religiosa, eu falei: “opa! É por aqui”. 
 É por aqui porque eu vou conseguir trabalhar com as duas áreas sem necessariamente 
precisar chocá-las, sem precisar ficar colocando uma em oposição a outra em guerra... claro 
que vão existir diferenças entre uma e outra mas é possível um trabalho em conjunto. Então, 
isso me... quando eu encontrei esse respeito pela, pela experiência religiosa, isso talvez foi o 
primeiro ponto que eu busquei. Por quê? É a minha vida, eu sou padre, se eu encontrar uma 
coisa contra essa eu vou fazer o quê? 
 Depois disso, então, eu comecei a aprofundar e aí comecei a encontrar outras coisas 
que me ajudavam muito. Por exemplo, na psicologia humanista essa questão da tendência ao 
desenvolvimento, que a gente poderia dizer, fazendo aí um paralelo com a igreja católica, que 
acredita nessa tendência do homem em busca da felicidade, que isso de fato é uma coisa que 
se assemelha... essa visão positiva do ser humano, o ser humano é bom, isso também é uma 
visão cristã. Claro que depois os comentários da psicologia também ajudam a aprofundar 
também essa visão, e depois a, a... quando eu entrei, quando eu conheci o Rogers pela sala de 
aula e também por alguns padres que escreviam sobre aconselhamento psicológico e citavam 
constantemente o Rogers, eu comecei: “Pô, mas quem é, quem é esse Rogers?”, quer dizer, “o 
quê que ele escreve?”. 
 E eu fui ler. Claro que nem tudo que eu lia ali eu concordava e... mas eu acho que tem 
de ser assim em tudo, tudo que a gente lê, né?, mas só que eu percebia... eu falei: “não, é 
aplicável sim”, que aquilo que ele fala vai ajudar a enriquecer o meu trabalho, e aí eu 
aprofundei o estudo no Rogers. Foi aí que eu entrei no aconselhamento psicológico e, e fui 
cada vez vendo que eu tinha dado o passo certo porque quando, quando eu trazia aquilo pra 
prática... porque eu tinha no inicio uma, uma sede louca de, uma vontade louca de aplicar, 
porque eu queria saber se aquilo que eu estava estudando era, era, era viável na prática porque 
a teoria é bonita mas a gente não sabe se serve pra, pra alguma coisa, e eu peguei aquele, 
aquele, tudo aquilo e comecei a aplicar  e comecei a ver resultado, na prática, muito resultado, 
sabe, uma melhora mesmo da direção espiritual, melhora... porque se você fala em empatia na 
direção espiritual é fundamental, congruência, autenticidade, você fala em aceitação da 
pessoa, entende?, isso é o primeiro passo, acolhimento... 
 Então, quando eu fui vendo essa modificação, isso foi fantástico, foi muito bom, 
agora, existiu... claro que isso foi o primeiro momento assim... e depois você começa a 
perceber que existem diferenças, agora, estudar essas diferenças ajuda muito, porque me fez, 
olha que interessante, me fez conhecer melhor a teologia, porque eu tinha que me aprofundar 
mais na teologia, nesses aspectos, por exemplo, da teologia moral, pra poder entender o que se 
aproximava e o que se distanciava desses conceitos psicológicos e, e de fato então aprimorar 
até, até a minha bagagem teológica porque eu tive que olhar mais especificamente sobre o 
homem, sobre algumas características do homem que na minha formação em teologia tinham 
passado. Eu tinha uma visão mais ampla do homem... 
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 Então, eu acho que foi muito enriquecedor, pra minha prática... e uma coisa que eu 
posso dizer assim, você não perguntou isso mas eu vou falando.. o que eu fico feliz hoje, na 
conclusão deste trabalho, encaminhando pra conclusão desse trabalho, é que eu atingi o 
objetivo que eu buscava. E qual era o meu objetivo quando eu entrei? Buscar contribuições, 
buscar elementos, conhecimentos da psicologia, que melhorassem, que aprimorassem a minha 
prática sacerdotal. Eu não queria me desviar disso, porque quando eu entrei o meu objetivo foi 
muito prático. Eu não queria fazer um trabalho meramente acadêmico, me tornando um 
intelectual, comprovar alguma teoria, mostrar alguma... não, eu queria adquirir 
conhecimento... fazer uma pesquisa séria mas que ao final a contribuição daquela pesquisa 
fosse é, é, um instrumental psicológico pra prática da direção espiritual. 
  Então, o que eu fico feliz... claro que eu percebo que poderia ampliar muito mais este 
estudo, porque existem muitas outras coisas da psicologia que eu não consegui nem passar 
perto, mas eu percebo que isso ajudou demais o meu trabalho. Então eu fico feliz hoje... claro 
pela, pela conclusão do trabalho acadêmico, fico muito feliz, mas fico mais feliz pelo 
resultado da pesquisa, quer dizer, que atingiu aquilo que, que eu esperava, quer dizer, esse 
tempo pra mim aqui não foi perdido. 
 Eu não vim em busca de um... eu tenho essa consciência, eu não vim em busca de um 
diploma só, de um titulo, eu vim em busca de conhecimento e o titulo veio em acréscimo, 
interessante, né?, o titulo veio... que também vai ser útil na minha prática, na minha vida, eu 
tenho certeza disso, até porque amplia um pouco a minha possibilidade agora de, de trabalho, 
de serviço a igreja, mas, eu fico feliz porque o meu objetivo era esse: adquirir conhecimentos 
que me auxiliassem na prática. 
 
Entrevistador: Na sua prática de atendimento... 
 
Padre: ...é, espiritual. Nunca quis fazer... se era uma coisa que eu tenho muito claro é que eu  
nunca quis fazer aconselhamento psicológico, não quero fazer. 
 
Entrevistador: ...então você viu na psicologia uma aliada para a sua prática sacerdotal, de 
líder religioso cristão! 
 
Padre: Exatamente, exatamente. É isso aí, como... acho que você usou um termo bom, aliada, 
é como uma companheira mesmo, quer dizer, que a gente, que a gente conversa, a gente 
dialoga e ela me empresta algumas coisas que ela conhece, e eu na medida do possível, então, 
nas minhas possibilidades vou utilizando aquilo. 
 
Entrevistador: E você encontrou isso? 
 
Padre: Ah, totalmente, totalmente. Tanto é que a vontade... eu comecei a gostar de psicologia 
muito, mais do que... você vê, sem conhecer muita coisa, né? A minha vontade era fazer um 
doutorado na área, era, era, era continuar, embora esse desejo... eu me conheço, ele, ele vai 
ficar de novo na gaveta. Então, eu não duvido que no futuro, que no futuro, eu venha estudar 
mais psicologia, ou, ou ensinar psicologia, pelo menos pra seminaristas e pra padres, não a 
psicologia como, como toda a ciência porque eu não tenho nem esse cabedal, mas pelo menos 
aquilo que eu aprendi... eu te digo uma coisa que isso eu não tenho dúvida, a psicologia vai 
me acompanhar durante toda a vida, eu não sei se tão explicitamente quanto nesse mestrado, 
mas vai me acompanhar, seja pra valorizá-la em conversas, em palestras, seja pra aprofundar 
alguns estudos, pra fazer outro estudo, pra ajudar outros jovens a entenderem o que eu 
entendi, a passar pra frente essa pesquisa porque agora um dos meus objetivos, terminando 
essa pesquisa é apresentar essa pesquisa a outras pessoas para que possa servir a outras 
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pessoas, porque senão não teria sentido eu, eu ficar dois anos e tanto estudando pra guardar 
tudo isso pra mim. 
 
Entrevistador: Estas outras pessoas, quem seriam elas? 
 
Padre: Especialmente padres e seminaristas que lidam com direção espiritual. Que esse 
objetivo meu alcançado, eu acredito alcançado pelo menos pra mim, né?, que esse objetivo 
meu alcançado possa ajudar outras pessoas. 
 
Entrevistador: Na sua prática sacerdotal você tem percebido alguma utilidade, e também já 
tem percebido algum efeito no seu trabalho daquilo que você mencionou haver encontrado na 
psicologia? 
 
Padre: Sem dúvida, sem dúvida. 
 
Entrevistador: Em que você sente estar diferente sua prática hoje, depois da psicologia, de 
como acontecia antes de você ter alguma formação em psicologia? Que diferenças você 
percebe? 
 
Padre: Então, então, tem uma coisa que é fundamental que eu acho que é muito da, da, da 
fenomenologia, que talvez foi  o meu primeiro contato: É valorizar o sentido da experiência 
para o outro, pra ele mesmo. Isso é uma coisa que eu não tinha. Eu ia em contato com o outro 
querendo interpretar o que ele ia me dizer, mas à luz da minha experiência, da minha 
vivência, das minhas razões quanto aquilo, é, talvez da minha teoria espiritual, no fundo eu 
achava que ele estava ali pra contar alguma coisa que, que, que eu tinha que escutar aquilo e 
depois dar uma solução, alguma interpretação. 
 Então, escutar a partir do outro, pô, isso pra mim foi transformador. Foi um exercício 
dificílimo mas isso foi transformador. Outra coisa, claro que em função dessa minha, dessa 
minha postura eu não ouvia quase a pessoa, eu não ouvia. A pessoa começava a falar, e tal, 
não sei o quê, na hora que achava que eu tinha feito o veredicto na minha cabeça, que eu já 
podia dar o veredicto eu já interrompia, e dizia: “olha isso aqui, então”, “isso aqui tal e tal”, 
quer dizer, depois que eu, que eu estudei eu passei a agir diferente. 
 Primeiro, a primeira atitude é acolher, do jeito que tá, do jeito que veio e tal. Depois é 
ouvir, e tentar devolver pra pessoa... isso é uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca tinha 
feito na minha vida, devolver pra pessoa aquilo que ela mesmo falava, aquilo que ela 
mesmo... pra ver se eu tinha entendido e pra ver se ela também ampliava um pouco a 
consciência sobre aquilo que ela mesma sentia, aquilo que ela falava, e eu percebia que a 
conversa tomava um rumo interessante, aí, porque não era mais o meu rumo, mas era o rumo 
da própria... e vou te dizer uma coisa, não era nem o rumo da pessoa, era o rumo da 
experiência, porque antes eu achava que a direção espiritual era basicamente o diretor 
espiritual, a fala, ele tinha o papel de dirigir a pessoa. 
 Depois, num segundo momento, olha que interessante isso, isso aí eu não coloquei na 
pesquisa, podia ter colocado, agora já foi, é, num segundo momento eu achei que era só a 
pessoa que determinava tudo. Depois eu fui percebendo que é a experiência que determina, 
porque claro que o padre, que o sacerdote também influencia a pessoa, a própria presença de 
ouvinte ali muda a percepção da pessoa, a maneira da pessoa se colocar, e de se portar. Então, 
quer dizer, então eu percebi que a experiência da pessoa, quando ela é livre, ela ia permitindo 
com que a pessoa fosse, com que a situação fosse se encaminhando para uma resolução, para 
uma melhor compreensão, para uma melhor maneira de lidar com o problema... então, então 
mudou, mudou muito nesse aspecto, a questão também da autenticidade, eu sou um cara 
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muito franco, na direção espiritual às vezes eu achava que eu devia ficar falando o que eu 
acho, o que eu penso, e comecei a falar, com jeito e... a pessoa precisa ter muita coragem pra 
fazer isso porque não é fácil, também se expõe, né?, e às vezes a gente corre o risco como 
diretor espiritual de se esconder um pouquinho porque você não pode mostrar um pouco 
quem você é, e eu, e eu comecei a falar aquilo que eu pensava e deu muito certo. 

Então, essas três atitudes do Rogers que eu falei claramente aqui: Aceitação positiva, 
empatia e a congruência, são três atitudes que me ajudaram muito. Claro, claro que é muito 
importante isso: Eu tinha sempre consciência de que eu era diretor espiritual e de que não era 
psicólogo. Então, quando a pessoa trazia alguma coisa que eu percebia que não era 
compatível com os valores cristãos, eu tinha a obrigação de... no inicio eu entrei num 
pouquinho de crise, eu falei: “Mas esse, mas esse negócio eu quero... se eu quero aceitar 
positivamente a pessoa eu não tenho que falar nada. 

Depois eu fui vendo que existia uma diferença, e aí é que tá, quer dizer, o que a 
psicologia me ajudava e me ajuda, que é um instrumental, mas ali eu estava fazendo uma 
direção espiritual, e não um aconselhamento, então tem algumas diferenças, e aí eu... quando 
eu... alguma coisa... eu dizia: “Olha...”, claro que eu fazia como Giordani fala de um modo 
informante, eu não, eu não impus nada, é claro. 

Eu tive uma experiência de direção espiritual, Mérlinton, ela foi muito diretiva, 
muito... não sei se coercitiva o termo, mas foi muito diretiva. E olha o que acontece, eu, hoje 
tenho, tenho essa consciência de que não adianta a gente querer ser coercitivo, Cristo não era 
coercitivo, ele, ele convidava, ele não impunha. Então eu percebo isso, que o padre, que o 
diretor, ele tem que apontar sim... se ele não tá fazendo direção espiritual, não tá fazendo nada 
lá, sentar ali pra só ficar ouvindo e também não falar nada, e, e, e não ajudar a pessoa a 
esclarecer melhor as dúvidas quanto ao evangelho, então não é diretor espiritual, mas se ele, 
se ele se coloca numa posição de respeito, de acolhimento e mostra só, e deixa a pessoa fazer 
o que quiser com aquilo, a gente vê muito resultado, porque as pessoas ficam agradecidas, 
agradecidas também porque receberam um, talvez uma orientação que não conheciam, que 
não sabiam, e aquilo que eu te dizia no inicio, o sacerdote também como facilitador em 
muitos momentos tem que apresentar a mensagem do evangelho, o amor de Deus pelas 
pessoas, as implicações desse amor, para que a pessoa seja cada vez mais consciente daquilo 
que ela acredita e cresça na fé. 
 
Entrevistador: Então você encontrou na psicologia uma ‘companheira’ que não substituísse  
a teologia, a pregação do evangelho, mas que possibilitasse de sua parte uma prática mais 
favorável em beneficio do ser humano que você acolhe?! 
 
Padre: É, exatamente. Qual que é o medo que existia na teologia em relação à psicologia? 
Que a psicologia substituísse a direção espiritual, ou seja, eu não preciso mais de, de Deus, eu 
tenho a psicologia. E eu não queria isso, porque eu tenho muito claro na minha cabeça, e isso 
é uma visão bem pessoal, e eu não sei nem aonde eu fui beber essa, essa idéia, mas parece que 
nasceu comigo, sempre pensei assim, pra mim o ser humano tem, tem dimensões que se inter-
relacionam mas que são cuidadas de maneiras distintas, é... então a dimensão espiritual é uma 
dimensão, a dimensão psicológica é outra dimensão. Claro que elas se interligam, se inter-
relacionam mas elas não são... então não dá pra achar que o ser humano só cuidando da 
psicologia vai ser pleno, porque ele tem uma dimensão espiritual que precisa ser cuidada. 
 Quer dizer, se ele não olha pra essa dimensão espiritual, isso eu digo agora como 
sacerdote, como padre, se ele não olha pra essa dimensão espiritual vai faltar alguma coisa. 
 
Entrevistador: O que envolveria essa dimensão espiritual? 
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Padre: Eu acho que o que envolve essa dimensão espiritual é o encontro do homem com 
Deus, quer dizer, é aquilo que a igreja católica chama de consciência moral ou coração, quer 
dizer, é... vamos dizer assim, esse termo é muito físico mas eu vou  utilizar pra entender. Eu 
acho que é um espaço dentro da pessoa, se eu puder chamar assim, isso é um absurdo eu 
poder falar assim, mas é, mas é, é, é um espaço, talvez é o termo que eu consigo achar, dentro 
da pessoa que só Deus basta, sabe?, que só Deus responde, que também não substitui a 
dimensão psicológica, nem a dimensão física, nem a biológica, nem outra qualquer dimensão. 
 Mas que aquela [a espiritual] também não é substituída por nada. Não adianta querer 
fazer uma experiência de terapia achando que vai resolver tudo porque essa dimensão 
espiritual vai continuar aberta se não for cuidada. Então eu acredito que quanto melhor o ser 
humano cuida de todas as dimensões mais ele vive plenamente. 
 
Entrevistador: Como ficou pra você, hoje, a relação entre a psicologia e a religião? 
 
Padre: Ah, de harmonia. Eu, eu acho que é fantástico isso, eu acho que tem que ser cada vez 
mais, acho que tem que ser cada vez mais. Eu acredito que tem que haver harmonia e tem que 
haver diálogo, muito diálogo, porque, é, a psicologia pode, pode oferecer à teologia os 
conhecimentos que possui dando de fato uma contribuição muito importante, com 
conhecimentos científicos, e que a teologia não pode abrir mão, e por outro lado a teologia 
também pode informar à psicologia, se interessar à psicologia, aspectos interessantes da 
dimensão espiritual, da vida espiritual, de como marca... até pra que depois na dimensão 
psicológica o psicólogo seja mais preparado para entender o significado dessa experiência 
religiosa na vida da pessoa, ou como ela se relaciona com o sagrado, ou de que maneira isso 
implica nas atitudes, ou na vida, ou nos relacionamentos... as escolhas que ela vai fazer, então 
eu acho que essa troca de informações hoje é fundamental, se não existe isso... uma ciência 
que vai se fechando em si mesma é, é, é como um homem isolado, quer dizer, se ele, se ele 
vai se fechando a tendência dele é definhar, é definhar e acabar. 
 Quer dizer, quanto mais amplo for nosso conhecimento, quanto mais nós conhecermos 
as pessoas e as ciências mais a gente vai estar apto a ajudar. É assim que eu penso, agora, eu, 
eu tenho essa convicção de que a dimensão psicológica não interfere, interfere?, claro que 
interfere, interfere muito, mas a dimensão psicológica não atrapalha e não substitui, desculpa, 
a dimensão psicológica não substitui a dimensão espiritual e ao mesmo tempo o padre não faz 
aconselhamento psicológica. Isso pra mim é bem claro. 
 
Entrevistador: Então, na sua experiência, você sendo um padre buscou a psicologia mas se 
mantém padre, utiliza os recursos que a psicologia oferece e com isso encontra na psicologia 
uma aliada, uma parceira. 
 
Padre: Você falou tudo. Eu acho que é por aí. Eu gostei do termo que você falou, que você 
falou assim: “Você fez psicologia e continua padre”, é legal isso porque eu não queria que 
nada me deixasse fazer de ser padre, e o que me atrapalhasse nessa minha missão, e é 
interessante porque eu sinto que a psicologia me ajudou a ser mais padre. 
 
Entrevistador: Então a psicologia não te afastou de tua vocação? 
 
Padre: Não, não sei o que aconteceu, mas me ajudou. Me ajudou porque me fez acreditar em 
mais coisas, a perceber... é eu não sei explicar, isso é fruto da experiência, experiência a gente 
não explica tudo porque a experiência sempre é um mistério, né?, mas me ajudou muito, 
muito assim, sabe?, eu saio hoje não só com a bagagem de psicologia, mas eu saio mais padre, 
porque o diálogo com a psicologia me fez muito bem. 
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 Eu não sei se porque tenho muita convicção, isso eu acredito na minha experiência de 
fé, muita convicção, porque é uma experiência pessoal que nasceu daquilo que eu te dizia, 
nasceu de uma experiência livre, não foi coagida, não foi imposta, fui eu que escolhi, então, 
eu não sei se é isso, mas eu sei que eu saio da psicologia hoje muito fortalecido, tanto no 
gosto pela psicologia como pelo sacerdócio, agora, eu não sei por que, mas eu sei que é fruto 
dessa...é um resultado dessa pesquisa. 
 
Entrevistador: Você encontrou os recursos da psicologia, e mencionou que os tem utilizado 
bastante no direcionamento espiritual, mas, direcionamento espiritual é apenas uma atividade 
entre outras da sua experiência de padre. E nas suas outras práticas sacerdotais, a psicologia 
contribuiu também? 
 
Padre: Muito. Por exemplo: eu, o padre, ele tem que todos os domingos, todos os dias mas 
especialmente aos domingos, ele tem homilias pra fazer. Homilias seriam os sermões, as 
prédicas que nós fazemos durante a santa missa, durante... após a leitura do evangelho, onde 
você tem que fazer uma interpretação dos textos e adequá-los aos dias de hoje. A psicologia 
entrou de cabeça, a ponto de eu celebrar uma formatura de psicólogos, é, e uma professora ao 
final me procurar. Isso pra mim foi gratificantíssimo, porque eu percebi que, que então não 
estava sendo em vão, eu não fazia isso de propósito, e eu falei pra ela: “Olha professora, que 
alegria poder celebrar essa missa” e tal, e eu falei “eu estudo psicologia, eu estou fazendo um 
mestrado”, e ela me disse assim: “a gente percebeu, a gente percebeu que tinha alguma coisa 
diferente na sua fala, e tomara que todos tivessem essa visão”. 
 Eu não sei que visão era essa que ela percebeu, mas eu percebo constantemente que 
isso influencia minha fala, sem prejudicar, sem prejuízo da dimensão espiritual, mas ela 
aprimora, sem dúvida nenhuma, as colocações que eu faço, as interpretações, as maneiras de 
posicionar, isso sem dúvida nenhuma foi um avanço muito grande. 
 Todo relacionamento que envolve, e claro que isso influencia todo o meu ser... hoje eu 
escrevo, tudo que eu escrevo é influenciado pela pesquisa porque a pesquisa, ela vai fazendo 
parte da sua vida, não é? Aqueles conhecimentos que você adquire já não são mais da tese, da 
dissertação, são seus, eles fazem parte, e eu percebo muito isso, o muito que influenciou. 
 Influenciou muito a minha homilia, a minha direção espiritual, meu relacionamento 
com os outros e também alguns aconselhamentos que as vezes eu dou pra pais, pra mães, é, 
especialmente para as crianças mais novas da catequese, a maneira de lidar com as crianças, a 
maneira de acolher as crianças, embora eu não fiz nenhum estudo especifico sobre crianças, 
mas, é claro que o bom senso faz você entender certas coisas e, e, e eu percebo que isso 
influenciou muito. 
 Toda a minha prática como padre, de um modo geral, foi influenciada. 
 
Entrevistador: Depois de ter ido à psicologia e ter encontrado tudo que você mencionou que 
encontrou, o que você sente em sua experiência que ainda continua faltando? 
 
Padre: Interessante, Mérlinton. Eu não vim buscando na psicologia que ela atendesse é, é 
todas as minhas inquietações. Eu vim buscando alguma contribuição. Então, qualquer coisa 
que ela me desse já estava bom, porque como eu vim buscando algo, então qualquer coisa que 
ela me desse, que ela me oferecesse eu já estava feliz, porque eu vim buscando uma 
contribuição, ou algumas contribuições, aquilo viesse. 
 Então eu não posso dizer que a psicologia falhou ou que deixou de me dar. Claro que 
muita coisa que eu vi durante o caminho eu não concordei, em algumas linhas teóricas a 
respeito do que falavam sobre experiência religiosa, sobre o comportamento humano, às vezes 
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eu deletei, porque de fato eu vim buscar na psicologia contribuição, então o que não era 
contribuição eu simplesmente não dei atenção. 
 Então eu não fiquei decepcionado, eu não fiquei triste, não achei que está faltando, o 
que eu... por um lado o que eu acho que falta é em mim um estudo mais amplo, porque como 
eu percebi que tem muito... me ajudou muito e tem muito mais coisa que ainda pode me 
ajudar. Então me deixa ainda assim esse desejo de ampliar esses conhecimentos pra poder ter 
uma ajuda ainda melhor, mais eficaz, talvez, no ministério pastoral. 
 
Entrevistador: E na sua experiência sacerdotal, como padre, o que você acha que ainda está 
faltando? 
 
Padre: Olha, você diz da psicologia? 
 
Entrevistador: Desses recursos de acolher o ser humano... 
 
Padre: Ah, não, eu acho que falta sim.Você quer ver uma coisa que eu acho que falta da 
psicologia: A questão de entender um pouco da psicopatologia, que era um interesse que eu 
tive no inicio, tal, mas não consegui na pesquisa abarcar tudo isso aí. Ah, mas seria 
fundamental. Isso falta, isso falta. Isso é uma lacuna, aí, que eu vou tentar preencher nos 
próximos meses, nos próximos anos, mesmo que não seja em nível de doutorado, de pesquisa, 
de graduação, mas que eu vou ter que fazer algum curso, alguma coisa porque eu percebo... 
isso é claro, falta, o sacerdote precisa ter isso, porque se apresenta certos casos na tua frente 
como espirituais que não são espirituais, ou que as raízes não são espirituais, e que você 
precisa ter conhecimento pra poder ajudar. 
 
Entrevistador: Então você entende que a psicologia não está esgotada para a sua prática. 
 
Padre: Não, em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. É, interessante né? Eu chego ao 
final com a conclusão de que eu adquiri muitas contribuições, mas não todas, que faltam 
muitas. Essa é a concepção que eu levo. Que eu adquiri algumas, importantes, mas que faltam 
ainda tantas outras que já me passam pela cabeça e outras que eu ainda nem conheço, que eu 
nem sei. 
 
Entrevistador: Bem, quero mais uma vez lhe agradecer por sua atenção e disponibilidade em 
partilhar um pouco da sua experiência enquanto líder religioso que buscou a psicologia. Você 
teria algo a acrescentar? 
 
Padre: Bom, a primeira coisa que eu diria é... que eu penso assim, eu acho que nenhum 
profissional ele pode estar satisfeito com... profissional que eu falo porque eu não sinto o 
padre como um profissional da área, um profissional da fé, mas ele exerce uma tarefa. Então 
eu acho que nenhuma pessoa, um profissional que exerça uma tarefa pode estar 
suficientemente satisfeito com tudo aquilo que adquire porque sempre é possível ampliar seu 
conhecimento. Ninguém é pleno, ninguém sabe tudo. 
 Então, uma das coisas que eu senti que poderiam melhorar a minha prática era a 
psicologia. Eu não sabia direito aonde mas pela experiência que eu tive na terapia e por alguns 
contatos com algumas obras, eu percebia que era... que isso seria... que serviria de auxilio. 
Então, isso foi minha primeira motivação: Ampliar e melhorar o meu trabalho como diretor 
espiritual. 
 Quando eu encontrei, depois que comecei a estudar, encontrei na psicologia essa, essa, 
essa contribuição especifica no aconselhamento psicológico eu fui percebendo que não só isso 
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era possível como influenciava minha prática, até meu modo de entender a dimensão 
espiritual, o relacionamento em direção espiritual, isso foi sendo transformado. E depois, após 
a conclusão, após que... eu termino esse trabalho e percebo que a minha prática mudou, e que 
eu não vi tudo do conhecimento da psicologia, e nem conseguiria, o que fica é que outras 
pessoas precisam se beneficiar disso, seja fazendo um estudo próprio, não só com a minha 
pesquisa mas fazendo um estudo, indo atrás, buscando outras áreas para que eu também possa 
ler de outros autores, não sou só eu que vou pesquisar isto, faço questão de acompanhar isso 
com outros autores, até pra facilitar um pouco o nosso trabalho porque não é fácil, e, e depois 
a vontade que fica é de levar a psicologia comigo pra sempre, seja apresentando esses estudos 
que eu fiz através das homilias, da direção espiritual, seja fazendo um outro tipo de estudo 
que amplia esses conhecimentos que eu fiz, que me mostre, é, é... se... aprender um pouco 
mais dessa ciência, pra que eu continue me aprimorando cada vez mais, acho que isso vai ser 
até o final da minha vida porque, é, não tem jeito de eu achar que um dia eu vou estar pleno, 
que eu já sei tudo e que meu conhecimento basta pra atender o ser humano. 
 Até porque eu acredito que o ser humano, além dessa dimensão... ele é um mistério, e 
quanto mais a gente se aproxima do mistério mais a gente percebe que ele é grande, que ele é 
infinito, que a gente não consegue abarcá-lo por completo. Então a vontade que eu tenho é de 
continuar buscando, continuar crescendo, continuar estudando e incentivar que outras pessoas 
façam... e continuar me utilizando disso na minha prática não só o que eu já adquiri mas 
aquilo que eu tenho certeza que vou adquirir no futuro. 
 
Entrevistador: Bem, muito obrigado mais uma vez. 
 
Padre: Eu que agradeço. Foi uma tremenda alegria pra mim pode falar disso porque pra mim 
é uma coisa muito verdadeira, muito viva, muito presente, então é fácil falar quando a coisa é 
verdadeira, é fluente. Eu que agradeço. 
 


