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1. O QUE É CAPELANIA? 
 

No âmbito geral, é um serviço voluntário que presta assistência espiritual de forma 

interdenominacional. É levar o outro a pensar na sua espiritualidade, ajudá-lo a se fortalecer e 

construir-se no sólido fundamento, que é Cristo, independentemente da fé que ele professe.  

A Capelania caracteriza-se pela capacidade e predisposição de amparar o outro por meio da 

escuta, levando-o a pensar no Deus de amor. Este ato cristão de exercer a Capelania também era 

percebido na Igreja Primitiva. 

 

Qual é o trabalho do Capelão? 

• É falar da razão e da existência da vida, após esta vida: (I Co 15:19; Jo 17:3; Lc 16:19 a 31) 

• É levar a fé, a esperança e o amor: (I Co 13:13) 

• É aperfeiçoar a fé com as obras: (Tg 2:22) 

• É ser ovelha de Jesus: (Mt 25:35-36) 

• É uma visão bíblica: (Gn 3:8; Mt 1:23; Mc 1:29 a 31; Mt 25:31 a 40) 

 

Capelania, portanto, é uma estratégia de levar pessoas a terem experiências com Deus e 

entregarem a Ele o controle de suas vidas, sempre evidenciando e compartilhando o amor de Cristo. 

É o serviço de “pastorear” pessoas, em determinadas instituições, a fim de promover o cuidado do 

ser humano, integralmente, por meio de um correto relacionamento com Deus por meio de Jesus. 

Esse objetivo expressa um entendimento de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, 

para se relacionar com Ele, satisfazendo-se em seu Criador e dando-lhe glória. 

O Capelão Cristão é, então, um agente do amor do Senhor Jesus Cristo na Terra, o qual tem 

como missão atuar com a unção do Espírito Santo, levando a pessoa visitada a receber a cura em 

todos os sentidos. 

No entanto, com a entrada do pecado no mundo, foi necessário que Deus reconciliasse o 

homem consigo mesmo, e Ele o fez por meio de Jesus Cristo (IICo 5: 19-20). Assim, a Capelania irá 

agir como uma “embaixada” do Reino de Deus, independente do ambiente de sua atuação. 

2. COMO E ONDE SURGIU? 
 

É o nome dado aos serviços religiosos prestados por militares treinados, tendo origem nas 

Forças Armadas do Exército Francês, em 1776. Portanto, Capelania não é um termo moderno.  

Conta-se que na França um sargento chamado Martinho, ao encontrar um homem 

abandonado na rua, debaixo de chuva e frio, cortou sua própria capa e o cobriu, num ato de 

solidariedade, humanismo, caridade, ajuda e amor ao próximo. Este Sgtº Martinho, ao morrer, teve 

a capa levada como relíquia para a Igreja, passando a ser venerada. Esta igreja recebeu o nome de 

“Igreja da Capa”. Daí as derivações: Capela, Capelão e Capelania. 
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3. O CAPELÃO 
 

É um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa e apoio em comunidades 

religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, cemitérios, corporações militares 

e outras organizações.   

 

São obrigações dos capelães: 

• Portar-se com discrição, absoluto respeito, e dignidade cristã; 

• Ter boa conduta e ser irrepreensíveis perante todos; 

• Amar sua Pátria e se esforçarem para que todos quantos os cerquem façam o mesmo, 

observando as leis vigentes; 

• Zelar pelo bom nome de seus colegas, não permitindo que, em qualquer situação, haja 

comentários desabonadores a respeito dos mesmos; 

• Ter vocação, boa saúde, vida espiritual verdadeira e ser estudioso. 

 

A principal ferramenta que diferenciará o capelão evangélico dos demais são os dons 

espirituais. Portanto, é necessário estar com a vida espiritual em dia e revestir-se da armadura de 

Deus (Ef 6:10-20).  

4. A CAPELANIA NO BRASIL 
 

No Brasil, o ofício de Capelania teve início na área militar em 1858, com o nome de Repartição 

Eclesiástica, evidentemente com a igreja Católica. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, em 

1944, o serviço foi estabelecido com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Nesta 

mesma época, foi criada também a Capelania Evangélica, para assegurar a presença de Capelães 

Evangélicos na FEB (Força Expedicionária Brasileira). 

O grande nome que se destacou na Segunda Guerra Mundial foi o Pastor João Filson Soren, 

sendo ele o primeiro capelão militar evangélico do Exército Brasileiro, tendo servido FEB entre 1944 

e 1954, na época com 36 anos de idade.  

 

A comunidade evangélica do Rio de Janeiro comemora, no dia 21 de junho, o “Dia do Capelão 

Evangélico”, instituído pela Lei Municipal n.° 3983/2005, em memória ao nascimento do ilustre 

combatente de Cristo, Pastor João Filson Soren, como o primeiro capelão evangélico do Brasil. 

5. AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CAPELANIA 
 

A Capelania pode atuar em várias áreas e locais, dentre eles: 

• Capelania Militar 

• Capelania Hospitalar 

• Capelania Cemiterial 

• Capelania Prisional 

• Capelania Social 
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• Capelania Asilar 

• Capelania Pós-desastre 

• Capelania Comunitária 

• Capelania Infantil 

• Capelania Empresarial 

• Capelania Universitária 

• Capelania Educacional 

• Capelania Esportiva 

• Capelania Parlamentar 

dentre outras. 

 

Enfim, onde houver pessoas reunidas haverá demanda para a atuação do Capelão, que levará 

o amparo, o consolo, a esperança, o amor, o companheirismo, o otimismo e demonstrará uma fé que 

produz vida, trazendo em qualquer situação a luz de Deus. 

6. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA CAPELANIA 
 

 O exercício da Capelania demanda alguns requisitos, como exemplo: 

• Vida consagrada (incluindo oração e jejum), estar vigilante quanto a possíveis brechas que 

darão legalidade ao inimigo para retaliação; 

• Vida espiritual e pessoal equilibrada. “Só é possível oferecer aquilo que se tem”; 

• Buscar capacitação na área em que deseja atuar; 

• Trazer a Palavra de Deus para dentro de si, por meio da meditação diária, procurando 

memorizar versículos básicos, pois em algumas ocasiões não haverá Bíblia impressa ao 

alcance; 

• Saber explicar o plano da salvação e conduzir alguém a Cristo, caso haja possibilidade. 

(Exemplo base prático: “As 4 Leis Espirituais”); 

• Buscar em Deus a capacitação para descobrir sua real motivação para o trabalho. Tendo 

compreendido a motivação, estar atento às oportunidades. 

 

O serviço cristão nos aproxima de Deus porque passamos a depender dEle para tudo que 

fazemos. Isso aumenta em nós o desejo de passar cada vez mais tempo em Sua companhia, de buscar 

diariamente a presença do Espírito Santo. 

 

Dica: 

Busque munir-se de material. Tenha sempre em mãos a Bíblia e materiais de apoio, como o folheto 

“As 4 Leis Espirituais”, de grande auxílio para explicar o plano de salvação. 
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7. FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA DE CAPELANIA 
  

Como tudo o que é feito na vida cristã, a Capelania também tem sua base bíblica.  

Vejamos:  

 

• João 5:39-40 – a Capelania nas palavras de Jesus:  levar a vida.  

• I Reis 22 – os profetas acompanharam o exército de Israel para fazerem consultas a Deus a 

respeito das batalhas. No caso referido, estão: Acabe, rei de Israel e Josafá, rei de Judá.  Aqui 

podemos considerar a função da Capelania também como aconselhamento. 

• Mateus 25:34-36 – assistência a certos grupos especiais: famintos e sedentos, estrangeiros, 

mendigos, enfermos e encarcerados. 

• Lucas 10:25-36 – a parábola do Bom Samaritano refere-se a um cuidado total: físico, 

emocional, psicológico e espiritual. 

• Mateus 25:31-40 – ao visitarmos um enfermo, seja no hospital ou em sua residência, estamos 

visitando o próprio Senhor Jesus, que disse: "(...) estive enfermo e, me visitastes (...). Sempre 

que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes". O 

sofrimento, a dor, a enfermidade e o momento de crise destes pequeninos irmãos justificam 

a presença de um cuidado pastoral, no campo da saúde. 

 

Como amigo e irmão, e algumas vezes, nas mesmas experiências de vida, talvez até já tendo 

enfrentado doenças similares, tornamo-nos como companheiros no momento da necessidade e da 

dor do paciente que está sendo visitado. Como Cristo que, na estrada de Emaús, enquanto os 

discípulos “conversavam sobre aquilo que havia acontecido (...) juntou-se a eles e pôs-se a 

acompanhá-los” (Lc 24:13 a 36). 

Capelania é, portanto, o ato de juntar-se a uma pessoa em crise, com o objetivo de fortalecê-

la, consolá-la e acompanhá-la no momento difícil. Este é o verdadeiro sentido da Capelania, com 

todas as suas dimensões sociais, espirituais e éticas. 

A Capelania se exerce principalmente na visita, em ir ao encontro do necessitado. 

Encontramos exemplo de "visitação" ou de “Capelania Divina” já no Jardim do Éden, quando Deus 

passeava e visitava a Adão e Eva (Gn 3:8). Assim sendo, "visitar" foi uma ação que começou com 

nosso Deus, o qual também visitou a Israel, várias vezes de forma direta: Abraão, Sara, Moisés, Josué, 

Gideão, Samuel, Isaías, Jeremias, dentre outros. 

A visita divina ao seu povo se tornou completa com a vinda de Jesus Cristo na plenitude do 

tempo. No Evangelho de Mateus lemos: “Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-

lo-ão pelo nome de EMANUEL, que traduzido é: Deus é Conosco“(Mt 1:23). 

No Evangelho de João temos o relato da visita quando “o verbo se fez carne, e habitou entre 

nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito filho de Deus”. (Jo 

1:14). Este Verbo divino nos disse que não veio para sãos, mas para os doentes. 

Portanto, a visita de Deus, por Jesus Cristo, através de nós, é fundamental, é vida, é Graça, é 

gozo para todo o ser humano, com quem tivermos contato. 
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E por que a Capelania? 

• Temos uma origem: Deus (Gn 2:7). Temos as digitais dEle, o DNA dEle, em nós; 

• Não fomos criados para andarmos sem rumo (Jo 14:1-6); 

• Nosso destino é eterno. Somos peregrinos (Ec 12:7); 

• Porque Ele é digno de receber toda a adoração (Ap 5:9-13); 

• Precisamos colocar Daniel 1:8 em prática. 

8. A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO DA CAPELANIA HOSPITALAR E 
RESIDENCIAL: 
 

O próprio Senhor Jesus treinou e orientou seus discípulos para que visitassem. Ele deu o 

exemplo quando foi à casa de Zaqueu (Lc 19:1-10), quando visitou, com Tiago, a casa de Pedro (Mc 

1:29-31), e também quando visitou a casa do principal da sinagoga.  

 

“...e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de 

Simão estava deitada com febre; e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela 

mão, e levantou-a; e imediatamente a febre a deixou, e serviu-os...” (Mc 1:29-31).  

 

Temos todas as evidências para perceber que Jesus dava enorme importância à visitação dos 

enfermos, fato provado quando ele disse: “estava enfermo e me visitastes...” (Mt 25:31-40). 

Este “ato cristão de visitar", de exercer a Capelania, era percebido já na igreja primitiva:  

• Paulo foi convidado a ir à casa de Lídia (At 16:14-27); 

• Paulo e Silas foram à casa do carcereiro (At 16:27-34); 

• Pedro foi fazer uma visita à casa do centurião (At 10:23-33); 

dentre outros. 

 

Precisamos, como Igreja do Senhor, levar uma palavra de paz às pessoas enfermas, 

sobrecarregadas e oprimidas (Mt 11:28-30). Precisamos anunciar o amor e o zelo de Deus pelas suas 

vidas, imitando a Jesus Cristo, que sempre estava interessado e ouvia o clamor dos enfermos. 

O amor que moveu Jesus, que morreu por nós, deverá ser o principal elemento que nos move 

e estimula neste abençoado ministério, que consiste em dar apoio e consolo aos enfermos. 

Ninguém é poupado da doença, e “saúde” é, tampouco, a única razão da felicidade. Uma 

pessoa que aprendeu a conviver com a sua enfermidade, pode ser uma pessoa muito feliz e uma 

fonte de alegria para aqueles que cruzam o seu caminho.  

Na Bíblia a doença faz parte da vida. Ela sinaliza para os nossos limites, para a nossa 

transitoriedade, para a nossa natureza humana. Fato que constantemente negamos por não 

aceitarmos que somos finitos e limitados.  

A importância do Ministério da Capelania Hospitalar está ligada diretamente ao número de 

pessoas que passam pelos hospitais em todo o mundo, o qual é bem maior do que o número dos que 

frequentam as igrejas.  
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No hospital a mente e o coração estão geralmente mais abertos à mensagem do evangelho. 

Raramente o Capelão achará pessoas tão despidas de máscaras e de vaidades quanto numa 

enfermidade. 

Quando o Senhor Jesus aqui viveu, o seu ministério era total: (corpo, alma e espírito), e nós 

não podemos deixar de seguir seus passos. Hoje, a medicina reconhece que a paz espiritual do 

paciente pode contribuir muito para sua recuperação física. Por meio de conversas, encorajamento 

e oração, o servo de Deus se torna um agente do Poder curativo, na crise de enfermidade. 

O sofrimento físico nos leva a reconhecer nossa fragilidade. Por isso, pessoas enfermas e com 

sofrimento físico começam a levantar uma série de perguntas:  

• Por que isto está acontecendo comigo agora? 

• O que fiz para merecer isto? 

• Será que ficarei bom? 

• Onde está Deus nesta situação? 

• Será que alguém vai cuidar de mim? 

 

Uma enfermidade, geralmente, vem acompanhada ou gera dúvidas, emoções de zanga, 

solidão, desespero, confusão, ira, culpa e mágoas. 

Diante desta realidade, o Capelão cristão, com o apoio da igreja e da ajuda prática que puder 

adquirir, enfrentará os desafios que Jesus Cristo deixou para os membros da Sua igreja e para todos 

quantos o Senhor quer salvar. 

 

Algumas Referências que nos ajudarão a ser mais eficientes: 

1. Gênesis 3:8, 12:1, 15:1-21, 17:1-22, 18:1, 21:1, 22:1 

2. Êxodo 3:1-5, 3:16, 6:1-3 

3. Josué 1:1-9 

4. Juízes 6:11 

5. I Samuel 3:4, 15:10-11 

6. Jeremias 1:4-10, 33:6 

7. Mateus 1:23, 8:7, 9:1-8, 9:35, 10:6, 25:36-40 

8. Marcos 1:29-31, 2:17, 5:38-43 

9. Lucas 19:5 

10. João 1:14, 2:1-9, 3:16-17 

11. Atos 10:1-20, 16:31-33 

 

8.1 O CAPELÃO HOSPITALAR: SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES  
 

O hospital é uma instituição que busca uma cura física. Temos que respeitar o ambiente, a 

estrutura hospitalar, e trabalhar sempre dentro das normas estabelecidas. Como evangélicos, a 

Constituição Brasileira nos dá direitos para atender aos doentes, porém não é um direito absoluto. 

Devemos fazer nosso trabalho de forma a não infringir os direitos dos outros. 
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Como você encara uma doença ou o sofrimento humano? Precisamos avaliar suas atitudes, 

seus medos, suas ansiedades. Nem todos podem ou conseguem entrar numa enfermaria, visitar um 

doente no lar. Não é fácil lidar com situações que envolvem o sofrimento humano. 

Quando visitamos os enfermos, devemos estar atentos aos sentimentos e preocupações 

deles. Nossa agenda precisa priorizar os assuntos que eles desejam abordar. Devemos saber 

expressar esta esperança de maneira mais real e vívida, com integridade. 

Importante: tenha cuidado com promessas feitas em nome de Deus.  

Devemos levar palavras seguras, mas evitar a criação de uma falsa esperança, baseado em 

promessas que você capelão gostaria de fazer ao enfermo. Nossas palavras devem ser baseadas nas 

palavras de Deus. Foque sua atenção no presente, foque sua atenção no paciente. 

 

Ao visitar hospitais, não perca a visão macro dos outros pacientes, não os ignore. É importante 

observar e respeitar as visitas de outros grupos. Faça e atue em seu ministério sem competir ou 

entrar em conflitos. Seja uma boa testemunha. 

 

Saiba utilizar bem os instrumentos de apoio: oração, jejum, Bíblia, compromisso e apoio com 

o ministério, reconhecimento e submissão às autoridades da igreja, e a esperança renovada, em Jesus 

Cristo.  

Ore, ore, ore mais ainda, e quando não sentir vontade, ore mais, peça e confie no Espírito 

Santo para lhe ajudar. Para sermos usados como instrumentos pelo Espírito Santo é preciso 

reconhecer toda a nossa indignidade, insuficiência, nulidade, incapacidade, e nos derramarmos em 

Sua Presença. É preciso nos esvaziarmos de nós mesmos para que sejamos usados. 

Aprenda os textos Bíblicos apropriados para usar nas visitas hospitalares ou nos lares dos 

enfermos. Com eles haverá solidez para tratar o paciente. 

 

8.1.1 A ENFERMIDADE FAZ PARTE DA VIDA: 

 

Poucas pessoas, se é que existe alguém, atravessam a vida sem experimentar pelos menos 

uma doença. A doença entrou na raça humana como resultado da queda, e desde essa época em 

diante os homens ficaram sabendo o que é não ter saúde. 

A Bíblia nos menciona várias enfermidades, como alcoolismo, cegueira, tumores, inflamações, 

febre, hemorragias, surdez, mudez, insanidade, lepra, paralisia, e várias outras. Fica claro que cada 

uma delas causa tensão psicológica e física, e são mencionadas de modo a demonstrar que a doença 

faz parte da vida. 

O cristianismo nos responsabiliza a respeito do cuidado aos enfermos. Por meio de suas 

palavras e atos, Jesus ensinou que doença, embora comum, é também indesejável. Mesmo dar a 

alguém um gole de água era considerado digno de elogios, e Jesus indicou que ajudar um doente era 

o mesmo que ministrar a Ele, Jesus. 

A enfermidade não é um sinal de pecado ou manifestação de falta de fé: quando Jó perdeu 

sua família, bens e saúde, três amigos vieram visitar com a boa intenção de consolar. Apesar da boa 

vontade, foram totalmente ineficazes, argumentando que todos os problemas seriam resultados do 

pecado. Jó descobriu, porém, que a doença nem sempre é resultado do pecado do indivíduo, Jesus 

ensinou isso claramente (Exemplo, João 9:1-3).  



CURSO DE CAPELANIA         

 

P
á
g
in

a
1
1
 

Toda doença tem origem, em análise final, na queda da humanidade, e no pecado. Mas os 

casos individuais de doença não são necessariamente resultantes dos pecados da pessoa doente.  

Embora, há ocasiões em que o pecado e a doença têm realmente relação de causa-efeito. 

 

8.2 CONCEITOS SOBRE DOENÇA, DOENTE e CURA 
 

8.2.1 A DOENÇA 

 

A Bíblia, desde Gênesis, ensina que a morte entrou na vida por causa do pecado, logo: “todos 

pecaram e todos morreram” (Rm 5:12). Pecado não só simboliza e gera morte em primeira instância, 

mas gera também a doença, ou seja, a falência do corpo. A doença é, portanto, não necessariamente 

a consequência de pecado cometido, mas do princípio de rebeldia e desobediência que entrou no 

mundo desde Adão. Ou seja: desde que o pecado entrou no mundo, a morte faz parte da vida.  

Isto significa que sofrimento e doença são consequências naturais do pecado, o qual nos 

afasta e separa de Deus (Rm 6:23). Mas não é só o homem que foi atingido pelo pecado, pela 

desobediência e pela morte: a Bíblia diz que toda natureza foi atingida (Rm 8:19-23). E o pecado é, 

então, o princípio ativo deste distúrbio cósmico em que o mundo se encontra. 

Esta ação do pecado fez com que o homem começasse a morrer moralmente, 

espiritualmente, socialmente e fisicamente, em todos os sentidos (Os 4:1-3). A prova disto é a própria 

sociedade atual, contagiada com esta morte, devido à desobediência e ao afastamento de Deus (Ef 

2:1-3; ICo 6:11). 

 

A doença é, então, a decadência natural do nosso corpo, que resultará, um dia, na morte, 

como consequência da desobediência, do afastamento de Deus e do pecado desde o princípio. 

A doença pode ser, às vezes, parte da estratégia de Deus para nos avisar, chamar nossa 

atenção, e nos conscientizar de que somos apenas seres humanos. 

 

“A Enfermidade faz surgir questões difíceis e cruciais sobre o sofrimento: 

• Se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? 

• Se Ele é Todo-Poderoso, por que não suspende ou evita o sofrimento? 

• A dor física: Pessoas reagem de diferentes formas à dor.” 

        (C.S. Lewis: Problema do Sofrimento) 

 

A Bíblia, porém, nos afirma que “há doenças da alma”, pois o pecado também afetou nossa 

vontade, nosso intelecto, nossa personalidade. 

Há, por exemplo, as chamadas “doenças psicossomáticas” ou “doenças afetivas”, cuja cura 

não poderá ser apenas externa, mas também interna, como a chamada pela igreja de: “cura interior”.  

Neste sentido, a decadência é total: corpo, alma e espírito. 

 

Geralmente essa decadência não é só resultado da decadência da alma e do corpo físico, mas, 

sim, resultado de pecados pessoais. Exemplo: alguma ação que lesou a outrem gera um sentimento 
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de culpa, aperto, amargura. A falta de cura nesta situação pode resultar em uma afecção da alma, 

que, por consequência, atinge toda a vida, cultivando amargura, cólera e ira. 

A amargura, a ira, a ansiedade, são medos resultantes da falta de fé e do desespero, da 

desesperança, que afetam diretamente a alma. (Hb 12:14-15). Esta amargura, quando atinge outras 

pessoas, as consome e exausta de corpo e alma.  

Conhece uma pessoa AMARGA?  

Até o hálito da pessoa é ácido!  

            Lendo o texto bíblico de João 10:10, entendemos o que Jesus Cristo nos disse. Qual a função 

do inimigo? Qual a atitude de Jesus? 

• João 5:14: “...não peques mais...”. 

• Mateus 9:2 “...teus pecados estão perdoados...” 

 

Algumas doenças (não todas) são resultado da ação de “espírito de enfermidade”. (Lc 13:11-

13; Mc 9:20-27). Assim como foi em Lucas ou em Marcos, Jesus Cristo atribuiu a doença a um espírito 

de enfermidade. Baseados nisso podemos crer que algumas doenças não são apenas resultantes da 

falência do nosso corpo ou da alma, mas têm uma influência de ataques demoníacos que podem se 

manifestar fisicamente. 

 

8.2.2 O DOENTE 

 

Quem é o doente? É a vítima e o agente do mal: 

• Agente: Cada doente é agente, porque também é pecador. 

• Vítima: Cada doente é vítima do mal, porque não sofre apenas as consequências do pecado 

que ele cometeu, mas de todo um sistema que se originou em satanás e aplicou o veneno do 

engano desde Adão. 

 

Por isso, a Bíblia afirma que todo doente e toda natureza precisa ser salva e regenerada. Paulo 

diz que toda a criação geme aguardando o dia em que será regenerada (Rm 8:20-23) Em Apocalipse, 

e outras cartas do Novo Testamento, são citados várias vezes o “novo céu” e a “nova terra”. Esta é a 

regeneração que chamamos de salvação. É exatamente isso que todo doente precisa: salvação e 

regeneração. 

A doença e o doente são literalmente pressionados pela finitude terrena. Esta finitude terrena 

nos revela a nossa necessidade urgente de salvação eterna. O doente irá se defrontar com a sua 

finitude e reconhecer sua fragilidade, sua total dependência de Deus, até para as coisas mais naturais, 

como um simples respirar. 

Às vezes, o ser humano é acometido por uma “síndrome da divindade”: ele acha que sabe e 

pode comandar as coisas do seu jeito, que tem capacidade para tudo, sem qualquer influência de 

Deus Criador. 

 

O interessante é que, por mais ateu que alguém possa se declarar, esta finitude terrena o 

incomoda, pois, a grande maioria dos seres humanos teme sua morte. E o que é este medo da morte? 

É a incerteza do que irá acontecer depois. E como perdê-lo? Por meio da salvação e da constante 
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busca da palavra de Deus, alcançamos a certeza inabalável de Fé, da salvação eterna, e daquilo que 

Jesus Cristo realizou na cruz, quando exclamou: “Está consumado!”. Paulo nos diz, em ICo 15:26 que 

“o último inimigo a ser derrotado é a morte”. 

 

Os doentes, geralmente os hospitalizados, experimentam sete categorias de tensão 

psicológica: 

 

1) Tensão da ameaça à integridade: 

Os enfermos são submetidos a uma série de experiências em que eles não têm controle sobre 

as circunstâncias. Devem obedecer a um médico, enfermeiras, se submeter a uma estrutura 

e regras de um hospital, uma agenda estabelecida para tratamento médico, ordens para 

dormir, orientações para tomar medicamentos, sobre a alimentação, etc. Ele volta a 

depender de outro como era quando criança, e isto não é fácil. 

 

2) Tensão do medo de estranhos: 

Pacientes temem que suas vidas e seus corpos tenham que ser colocados nas mãos de 

estranhos com quem muitas vezes não têm qualquer laço pessoal. 

 

3) Tensão da ansiedade pela separação: 

A enfermidade nos separa: amigos, lar, rotina costumeira, trabalho. Durante a internação 

hospitalar, ficamos separados das pessoas e das coisas que nos são familiares, no momento 

em que aparentemente mais precisamos delas. 

 

4) Tensão do medo de perder a aceitação: 

A doença e os ferimentos podem deixar as pessoas fisicamente deformadas, obrigando a 

moderar suas atividades e tornar dependentes de outros. Tudo isto pode ameaçar a 

autoestima, e levar a temer que, devido a essas mudanças, as pessoas não irão mais amá-lo 

ou respeitá-lo, antecipando ainda mais outros traumas. 

 

5) Tensão do medo de perder o controle: 

Perder o controle de força física, agilidade mental, controle dos intestinos e bexiga, controle 

dos membros da fala, ou a capacidade de dominar as emoções é uma ameaça forte para os 

pacientes. E estas ameaças se tornam maiores quando o paciente está exposto em um leito 

de hospital. 

 

6) Tensão do medo de expor ou perder partes do corpo: 

As pessoas doentes precisam expor as partes do corpo que doem e submeter-se ao exame 

visual e ao toque físico, por parte da pessoa ou do médico. Isto pode ser embaraçoso e, por 

vezes, ameaçador. Especialmente quando se torna aparente que uma parte do corpo está 

doente e deve ser operada ou até mesmo removida. 
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7) Tensão da culpa e medo do castigo: 

A doença ou os acidentes levam muitas vezes a pensar que o sofrimento possa ser um castigo 

por pecados ou faltas pessoais cometidas no passado. Apesar de essas tensões serem comuns 

aos enfermos, temos que saber que existem diferenças no modo das pessoas reagirem.  

 

Estas tensões desencadeiam emoções e reações pessoais adversas como depressão com a 

doença, desanimo com o tratamento, frustração com o diagnóstico ou a falta dele, sentimento de 

culpa, frustração com a vida, sentimento de incapacidade, raiva e/ou ira com familiares, médicos e 

até mesmo com Deus. 

A enfermidade não afeta apenas o paciente, mas os que estão ao seu redor, perturbando 

amigos e familiares. Esta perturbação de terceiros muitas vezes causa incômodo neles e até mesmo 

no próprio paciente, quando nota que outros foram (ou não) afetados com sua situação. 

As mudanças na rotina familiar, devido à doença, aos problemas financeiros, às dificuldades 

em organizar as visitas ao hospital, e até mesmo à perda da oportunidade de manter relações sexuais, 

para o casal podem criar tensões que, ocasionalmente, redundam em fadiga, irritabilidade e 

preocupação. 

Em todas as fases da enfermidade, o paciente passa pelo sentimento de esperança.  O ditado 

popular “a esperança é a última que morre” é real e lembrado no momento da doença. E, quando o 

paciente deixa de manifestar esperança, pode ser um sinal de que a morte se aproxima. 

Mesmo as pessoas gravemente enfermas e que têm uma ideia real sobre a sua condição 

descobrem que a esperança sustenta e encoraja especialmente em momentos difíceis. A esperança 

carrega em si a capacidade de apontar melhoras. 

 

8.2.3 A CURA 

 

A cura fazia parte integral do ministério de Jesus Cristo. Podemos ter certeza disso em vários 

textos bíblicos, como em Lucas 4:14-21, Isaías 61:1-2 e Mateus 11:2-6. 

Claro que a Bíblia apresenta vários aspectos do ministério de Jesus Cristo, porém a cura faz 

parte importante desta lista. Ao examinar as curas do Novo Testamento, temos alguns 

esclarecimentos: 

Alguns “pacientes” melhoravam simplesmente por crer que Jesus Cristo operaria a cura, como 

a mulher com fluxo de sangue, citada no livro de Lucas (Lucas 8:43-48). 

Houve vezes, no entanto, em que uma pessoa, além do paciente, teve fé. Vários pais 

procuraram Jesus, por exemplo, e falaram de seus filhos doentes, sendo estes curados por Ele, sem 

ligação direta com as pessoas que eram os alvos da petição de cura. 

Em outra ocasião, no Jardim do Getsêmani, a orelha de um servo foi “reimplantada”, embora 

ninguém tivesse fé, e fosse movido por amor curativo, além de Jesus. 

Outras vezes, em contraste, vemos Paulo, homem de grande fé em Cristo, cujo “espinho na 

carne” nunca foi tirado. Não sabemos diretamente se isso era ou não alguma doença.  

Com base nesses exemplos, fica bastante evidente que a doença não é necessariamente um 

sinal de pecado ou manifestação de falta de fé. A Bíblia não fornece nenhum apoio a grupos cristãos 

atuais que afirmam que todos os doentes estão fora da vontade de Deus, ou lhes falta fé. 
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Deus jamais prometeu curar todas as nossas moléstias nesta vida e isso é tanto incorreto, 

como cruel. Ensinar que a saúde instantânea sempre virá para aqueles cuja fé é forte é um erro e 

deve ser evitado.  

Quando Jesus Cristo se apresenta aos discípulos de João Batista, em Mateus 11:2-6, deu-lhes 

detalhes sobre várias curas e, depois da lista das curas mencionadas, Jesus disse: “e o Evangelho do 

Reino de Deus está sendo pregado, aos de coração aberto e submisso”. 

Em Lucas 7:21 e 10:9, Jesus Cristo também delegou aos seus discípulos a autoridade para 

curar ao dizer: “ao entrarem numa cidade, curai os enfermos que ali houver, (...) pois o Reino de Deus 

é chegado”. 

 

Jesus Cristo, ao curar as pessoas, usou-se de múltiplas maneiras. Quando a Bíblia fala de dons, 

ela não coloca a cura como um dom, mas encontramos a menção de “dons de curar” (ICo 12:5-11).  

 

8.2.4 COMO A CURA PODE SER ESTABELECIDA? 

 

1) Pelo conhecimento, pela ciência e pelo exercício cultural: 

 

Ou seja, pelo conhecimento adquirido, pela ciência evoluída, pela tradição homeopática e 

instrução adquirida dos avós, dos antepassados, e da medicina. 

• I Timóteo 5:22 e 23: “um pouco de vinho, por causa do teu estômago”. 

• Lucas 10:25-36: “aplicou vinho e óleo sobre as feridas”. 

• Isaías 38:21: o profeta Isaías disse para aplicarem um emplastro de figos sobre as úlceras e o 

rei ficará curado. A cura aqui foi aplicada mediante profecia. 

  

 Então é pecado tomar remédios? Não. Remédios e medicamentos são um conhecimento 

cultural adquirido que, aliado à medicina e à ciência, representa a capacidade humana como dádiva 

divina que acalma a dor e pode trazer cura e postergar a morte. Devemos preservar a vida. 

 

2) Pela intervenção milagrosa de Deus: 

 

Quando acontece esta intervenção milagrosa de Deus, ela reverte o princípio da decadência, 

pois interrompe a ação do afastamento de Deus e da força do pecado. 

• Romanos 6:11 a 14: “pois o pecado não terá domínio sobre vocês”. 

• Efésios 2:11 a 13: “vocês que estavam longe, fostes aproximados”.  

 

Mas, preste bastante atenção: Mesmo quando acontece esta milagrosa intervenção de Deus, 

ela um dia será, também, vencida pela morte (ICo 15:26). Ou seja: a intervenção divina milagrosa é 

uma intervenção pontual e momentânea. Exemplos: 

• Jesus Cristo ressuscitou Lázaro: João 11:1 a 44.  

• O filho da viúva de Naim: Lucas 7:11 a 17. 

• A filha de Jairo: Lucas 8:41 e 49 a 56. 

 



CURSO DE CAPELANIA         

 

P
á
g
in

a
1
6
 

Estes, que ressuscitaram mediante a ordem de Jesus Cristo, e outros tantos, que também 

voltaram à vida, pela autoridade que o Senhor confiou aos discípulos, todos eles morreram outra vez. 

 

3) Pela libertação da ação de demônios: 

 

Quando a origem da doença é de ação demoníaca, a cura será alcançada por meio da 

autoridade espiritual, repreendendo os maus espíritos. Somos seres humanos integrais: corpo, alma 

e espírito. Se a doença é por motivos espirituais, a cura também deverá ser espiritual. 

Na maioria das vezes, quando a alma está doente, a cura acontecerá por meio dos 

aconselhamentos, da confissão de pecados ocultos, da oração lado a lado, de olho no olho. Este 

processo de cura interior e completa restauração às vezes leva algum tempo. 

Em Tiago 5:16 podemos entender 2 importantes coisas: 

• A cura como intervenção divina e como resposta de oração. 

• A cura com o abrir da alma, com a confissão de pecados. 

 

O que ele quer dizer aqui é que o paciente precisa deixar ser tratado quando falamos do fundo 

de sua alma. E mais, a cura completa só irá acontecer, nestes casos de cura interior, quando Jesus 

Cristo for proclamado Salvador e Senhor. 

 

8.3 NORMAS, REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA VISITAS A ENFERMOS 
 

8.3.1 A prática: 

 

O aprendizado da teoria sempre será confirmado e ampliado pela prática. Cada experiência 

na Capelania, ou cada visita a enfermos, são experiências distintas. Porém, os princípios, os valores, 

as regras e as normas são semelhantes e válidos para todos os casos, uma vez que os mesmos são 

universais.  

1. Crie, imagine, visualize, mesmo que mentalmente, o seu espaço de trabalho. 

2. Entenda o seu propósito, em estar naquele quarto/enfermaria, naquela Ala, diante daquele 

paciente. O foco não é religião, é Deus. 

3. Ganhe a simpatia do paciente e terás o direito, delegado por ele mesmo, a falar-lhe. 

4. Trabalhe sempre em sintonia com a equipe médica, com os enfermeiros, com as faxineiras, 

com as zeladoras e, claro, com o próprio paciente, respeitando-os. 

5. Nunca entre num quarto onde esteja acontecendo algum procedimento, por qualquer 

profissional da saúde. 

 

Atitudes recomendadas: 

• Identificar-se apropriadamente. 

• Reconhecer que o doente pode apresentar muita dor, ansiedade, culpa, frustrações, 

desespero, ou outros problemas emocionais. Esteja preparado para enfrentar estas 

circunstâncias e adaptar-se preventivamente. 
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• Usar os recursos da vida Cristã que são: oração, Bíblia; palavras de apoio, esperança e 

encorajamento; e a comunhão da igreja. 

• Quando for orar pelo/com o paciente, seja breve e objetivo.  

• Peça licença para que a oração seja feita. Uma oração deve depender da liderança do Espírito 

Santo, e é preciso levar em consideração as circunstâncias do momento, as condições do 

paciente, as pessoas presentes, e as necessidades citadas. 

• Deixar material devocional para leitura: folheto, Evangelho de João, Novo Testamento e 

demais ferramentas que possam servir de apoio e estímulo. 

• Visitar obedecendo sempre às normas do Hospital, ou se uma visita no lar é possível, 

buscando sempre o horário mais adequado e conveniente. 

• Seja amável com a equipe do hospital e respeite as normas estabelecidas. Lembre-se sempre: 

Você está lá em nome de Jesus. 

• Fique numa posição em que o paciente possa enxerga-lo bem. Isto facilita o diálogo. Dica: 

fique próximo ao meio da cama. 

• Esteja sempre atento aos efeitos da dor ou dos remédios. Eles podem alterar o 

comportamento ou a receptividade do paciente. 

• Tome precauções para evitar contato com uma doença contagiosa. No entanto, fazer isso 

sem demonstrar repugna, nojo, horror, ofender ou distanciar-se do paciente. A pessoa está 

sempre acima da doença! 

• Em alguns lugares, é possível aproveitar a capela do hospital para fazer um culto, caso fazê-

lo na enfermaria possa atrapalhar o atendimento médico de outros pacientes ou incomodá-

los.  

• Seja sensível aos sentimentos e direitos dos outros. 

• Avaliar cada visita, para melhorar sua atuação. 

• Lembre-se de que, durante toda a hospitalização, o quarto do paciente é o seu local de 

dormir. Este espaço deve ser tratado com o mesmo respeito que a sua casa. 

• Mantenha contato com a familiares e amigos do paciente, é importante para o hospitalizado. 

 

• Vestimentas: cuide e zele do seu próprio corpo (ICo 6:19). Ao realizar uma visita tenha alguns 

cuidados, tais como: Use roupas longas: calça comprida, camisas ou blusas de preferência 

com mangas longas e sapatos fechados. 

• Higienização das mãos: é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir 

a propagação das infecções relacionadas à assistência da saúde. Recentemente, o termo 

“lavagem das mãos” foi substituído por “higienização das mãos” devido à sua maior 

abrangência. As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante 

a assistência prestada aos pacientes. A pele é um possível reservatório de diversos 

microrganismos que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato 

direto (pele com pele) ou indireto. Nosso objetivo estando lá é atuar como agentes de cura e 

conforto, e não como agentes transmissores! 

• Dar liberdade para o paciente falar. Ele tem suas necessidades, que devem tornar-se as 

prioridades para sua visita. 
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O desabafo é uma ferramenta terapêutica muito eficiente. Hoje em dia pessoas pagam 

grandes fortunas a profissionais só para serem ouvidas. Se não soubermos ouvir, não saberemos 

responder! A presença silenciosa e o ouvir em silêncio são maneiras poderosas de apoiar alguém que 

está doente. 

Como cristãos e crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos algo que todos 

desejam: esperança. Precisamos demonstrar amor, carinho, segurança, confiança, conforto, 

esperança, bondade e interesse na pessoa. 

 

Tenha sempre em mente que o trabalho não é seu, a Palavra que está levando não é sua, a 

inteligência com que você usa esta Palavra também não é sua, a vida que está ajudando não lhe 

pertence, a sua própria vida também não é sua, a unção com a qual está ungido e revestido também 

não é sua, e a glória também não é sua! 

 

8.3.2 Atitudes inconvenientes: 
 

 Algumas atitudes e situações a serem evitadas: 

• Visitar se você estiver doente. 

• Identificar-se inadequadamente: “sou da igreja tal, onde temos dois mil membros, temos um 

trabalho...”. 

• Falar de suas doenças ou suas experiências hospitalares: você não é o paciente, portanto, o 

foco e a atenção devem estar no paciente, e não em você.  

• Criticar ou questionar o hospital, o tratamento médico, o diagnóstico. Você foi visitar um 

paciente, e você, neste caso, não é o médico. 

• Sentar-se no leito do paciente ou buscar apoio ou alguma escora no leito. 

• Entrar numa enfermaria sem bater na porta: Busque sempre autorização. 

• Falar num tom alto ou cochichar baixinho demais. O equilíbrio é apropriado. 

• Prometer que Deus vai curar alguém: às vezes Deus usa a continuação da doença para outros 

fins de Sua vontade. Podemos falar de Deus, sermos a voz de Deus, mas não “somos Deus”. 

A promessa de cura é extremamente perigosa! 

• Espalhar detalhes ou informações do paciente: precisamos ser discretos. 

• Tomar decisões no lugar da família ou do paciente: ajudar a orientá-los, sim. Mas deixe as 

decisões cabíveis sob a competência da orientação médica ou da própria família. 

• Forçar o paciente a falar ou se sentir alegre. Ou o contrário: desanimar o paciente. 

Seja natural no falar e agir. Deixe o paciente à vontade. 

Numa visita hospitalar ou numa visitação em casa, para atender um doente, sempre 

observamos níveis diferentes de comportamento. Cada visita precisa ser norteada pelas 

circunstâncias e os nossos objetivos ou alvos sempre deverão ser da pessoa visitada. 

Precisamos nos informar de como o paciente está, para sabermos qual a abordagem que 

podemos usar. As perguntas aos familiares, no primeiro contato, servem como boa base para cultivar 

um relacionamento pessoal. Não tente alimentar esperanças infundadas.  

Importante: Nunca diga a um paciente: "Não se preocupe, está tudo bem". 
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8.4 A CAPELANIA E O PACIENTE TERMINAL 
 

O Capelão, pela prática do exercício deste Ministério, irá reconhecer e identificar algumas 

fases para, então, com a unção do Espírito Santo, ter a capacidade de ajudar a superá-las.  

O luto é um processo lento, que traz cansaço e sofrimento, mas também um processo agudo, 

quando é repentino ou inesperado. 

 

Os pacientes terminais, que estão sofrendo ou sofreram grandes perdas, passam geralmente 

por 6 (seis) fases com suas famílias. São elas: 

 

8.4.1 Primeira Fase: Choque 

 

É o momento em que a família recebe a notícia do estado real do paciente. Ela pode indicar 

uma situação terminal ou mesmo um pré-óbito, um coma, ou uma amputação, paralisia, tetraplegia. 

As reações nesta fase podem ser as mais diversas, tanto de aceitação, revolta e até 

comportamentos autodestrutivos como arranhar-se, bater no peito, arrancar os cabelos, rasgar-se 

com raiva, resistir à realidade. Podem ainda ser reações de culpa ou vingança, podem trazer reflexos 

físicos como vômitos, desmaios, etc.  
 

8.4.2 Segunda fase: Negação  

 

Normalmente esta fase segue-se ao choque, e precisamos compreender a necessidade 

psicológica que o paciente e os familiares têm de negar os fatos. 

Geralmente, surgem perguntas como: Será que os exames não foram trocados? Não pode 

ser! Ele sempre tinha tanta saúde! Devo ou não contar para toda a família? Será mesmo que vai 

morrer? 

A resposta terá que ser sábia, branda e positiva, pois ninguém conhece os desígnios de Deus 

e nem o seu tempo exato. A esperança, sempre positiva, não é escapista, pois traz a oportunidade 

de levar a pessoa a confrontar os seus valores. 

 

8.4.3 Terceira fase: Raiva 

 

Esta reação é bastante comum. A ira, a raiva, a decepção, podem e devem ser divididas e 

compartilhadas, mostrando ao aconselhado, ou ao familiar do paciente, que Deus entende as suas 

emoções e não está ausente ou indiferente à sua dor e muito menos se vingando de algum 

“comportamento indesejável”. 

 

8.4.4 Quarta fase: Negociação 
 

As pessoas nesse momento se voltam para Deus com promessas de uma vida diferente. Às 

vezes, este é o momento da renovação de votos do passado. O Capelão pode ajudar a família a aceitar 
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a doença ou a total incapacitação diante de morte iminente, explicando como devem e podem viver 

plenamente a cada dia.  

Não é o momento de se levantar culpas. Somente o presente e o futuro podem ser mudados. 

Confiamos em Cristo, que a Sua intervenção pode causar mudanças de vida. 

 

8.4.5 Quinta fase: Desespero  

 

Aqui a desesperança é total. É aqui que o amor de Deus deve ser demonstrado em todo o seu 

aspecto, como disse Jesus Cristo, nas Bem-Aventuranças: choro, abraço, oração, companhia. Um 

cuidado, que envolve a alma, o corpo e o espírito. Este “agasalho espiritual” deve aquecer a pessoa 

integral e totalmente.  

 

8.4.6 Sexta-fase: Aceitação  

 

A família também passa por essa fase, e podemos ajudá-la a manter-se alerta às mensagens 

finais, daquele que pode estar partindo. 

Muitas pessoas estão enfrentando a perda pela primeira vez. A morte é algo que sempre 

parece acontecer aos outros e nunca consigo mesmo ou com seus queridos. Dificilmente estaremos 

preparados para a dor, sofrimento, e a perda da morte. 

Podemos oferecer a ajuda da igreja (subordinado ao pastor) ou a ajuda pessoal para preparar 

o funeral, roupas, documentos, testamento e outros cuidados legais e financeiros. 

 

Sempre podemos ajudar a apontar para o futuro, independente do falecido, ensinando e 

mostrando que Cristo faz ressuscitar o sonho, o belo, e que opera nas circunstâncias concretas e nas 

novas perspectivas, de que a vida em Suas mãos sempre será uma constante nova possibilidade. 

 

8.4.7 A família do paciente terminal 

 

Quando o Capelão ajuda a família de um paciente, é provável que o paciente vá escolher 

aquela instituição novamente para hospitalização futura, pois sabe que ali há este tipo de cuidado e 

apoio. 

Um estudo feito recentemente por Vande Creek e Lyon1 demostrou a satisfação dos pacientes 

e familiares com as atividades da Capelania. A satisfação com a assistência da Capelania, pelos 

familiares dos enfermos era até mais alta do que informado pelos pacientes. 

As visitas do Capelão "fizeram a hospitalização parecer mais fácil", porque “a visita proveu 

conforto, apoio e renovo", e ajudou o paciente a ficar mais tranquilo e confiante.  O Capelão “ajudou 

os pacientes, aumentou a prontidão deles para voltar para casa, porque as visitas ajudaram a 

sentirem-se mais esperançosos”.  

                                                
1 Fonte: ITEPAR – Apostila Capelania 
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Os Capelães fazem um papel importante ajudando também os profissionais da área da saúde 

a enfrentarem seus problemas pessoais. A palavra encorajadora pode aumentar a moral e o bom 

senso da pessoa e da equipe.  

Um estudo2 relata que 73% de médicos de UTI e enfermeiras acreditam que prover conforto 

a eles é um papel importante do Capelão, e 32% acreditam que a Capelania deveria estar disponível 

e ajudar o profissional da saúde que estiver com problemas pessoais devido às muitas tensões ao 

trabalhar com os pacientes e familiares.  

Esta tensão aumentou recentemente porque mudanças econômicas e sociais conduziram e 

produziram menos profissionais da saúde que podem prover o cuidado necessário e exigido pelos 

pacientes seriamente doentes, tornando-se, por isso, muito carentes.  

 

8.5 OS BENEFICIOS DA CAPELANIA PARA OS HOSPITAIS E PARA A 
COMUNIDADE 

 

A Capelania ajuda hospitais a satisfazerem as expectativas dos pacientes com serviços de 

cuidados espirituais compassivos, melhorando, assim, a imagem dos hospitais. 

Numa época de medicamentos tecnológicos, as hospitalizações devem ser cada vez mais 

breves e com cada vez menos contato médico. A Capelania tem oferecido, neste meio, uma das 

poucas oportunidades para os pacientes discutirem as suas preocupações pessoais e espirituais. 

Os Capelães fazem um papel importante, muitas vezes, abrandando situações de 

descontentamento, de pacientes e familiares. Quando pacientes se tornam nervosos e impacientes 

a Capelania pode mediar estes sentimentos, servindo como um veículo para redução de risco, 

auxiliando hospitais a desenvolverem sua missão, seus valores, e as declarações de justiça sociais que 

promovem. 

A serviço da comunidade a Capelania faz contribuições sem igual, incluindo: 

• Liderança e participação na comunidade em respostas às crises e aos desastres. Como 

exemplo, Eleny Vassão, em Santa Maria/RS, no desastre da Boate KISS3. 

• Orientação e apoio para programas das próprias igrejas e da comunidade como ajuda a 

alcoólatras, dependentes químicos, etc. 

• Visitas residenciais como tratamento paliativo, às vezes, com acompanhamento psicológico 

e espiritual às pessoas e aos membros da comunidade com dificuldades para conseguirem 

tratamento médico/hospitalar, pela crescente falta de vagas e de leitos. Obviamente esta 

visitação não substitui o trabalho nem o tratamento médico, mas gera renovo e ajuda, 

trazendo, muitas vezes, descontração e ânimo para conseguirem, por meio da Capelania, uma 

melhora acentuada. 

 

 

 

                                                
2 Fonte: ITEPAR – Apostila Capelania 
3 AITKEN, Eleny Vassão de Paula. No Leito da Enfermidade - Cultura Cristã, 2015. 
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9. LEIS QUE ASSEGURAM O SERVIÇO DA CAPELANIA 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988  

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

LEI FEDERAL Nº 9.982, DE 14 DE JUNHO DE 2000 E LEI FEDERAL 6.923 

Art. 5º, Inciso VII: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 

civis e militares de internação coletiva, tais como: hospitais, presídios, asilos, casernas... 

 

LEI ESTADUAL Nº 4.622 DE 18 DE OUTUBRO DE 2005  

Art. 1º: Fica, o poder executivo, autorizado, a criar nos hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro 

o serviço voluntário de Capelania hospitalar, com vistas ao atendimento espiritual fraterno dos 

pacientes internados e seus familiares. (Gov. Rosinha Garotinho) 

LEI 4.154 DE 11 DE SETEMBRO DE 2003: Altera a Lei 2.994 – 30/06/1998 

Art. 1º: Fica autorizado o ingresso de capelães nos hospitais e demais casas de saúde da rede estadual 

e privada de todos os credos. (Gov. Rosinha Garotinho) 

 

LEI MUNICIPAL 775 – 12/1985 

Autorizo o ingresso de Ministros Religiosos solicitados para prestarem assistência religiosa aos 

enfermos. (Prefeito Marcelo de Alencar) 

 

LEI 3.661/03; 3.054/05 RJ; Portaria Forças Armadas 804; artigo 7 “e”, SAREX Militar 

LEI 6923/81, veja o Projeto de lei nº 5.205 de 2009, (Neilton Mulim), 

Altera a lei n 6923, de 29 de junho de 1981, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa: 

Art. 1º: Esta lei altera a lei n 6923, de 29 de junho de 1981. 

Art. 2º: O art. 10 da lei n 6923, de 29 de junho de 1981 passa a vigorar com a seguinte redação. 

 

Parágrafo único. Para a obtenção da proporcionalidade, deverá ser feito um cadastramento, com a 

identificação por seguimento religioso, de maneira que seja estabelecido um coeficiente, sendo 

considerados os seguintes seguimentos: 

I - Católico. 

II - Evangélico. 

 

No Brasil o cargo de Capelão já existe há décadas e foi copiado, em parte, do Código Canônico 

que, até hoje, vigora nos meios oficiais de todos os países católicos do mundo: na Marinha em alto 

mar, aeroportos, grandes presídios, bases militares, hospitais, faculdades, etc. 

Nos últimos anos, com o crescimento da população evangélica, é que começaram os 

concursos para ingressos de Capelães evangélicos. Como exemplo, nas três áreas das Forças 
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Armadas, na Polícia Militar e Corpo de Bombeiro: hospitais públicos, cadeias e penitenciárias já temos 

milhares de evangélicos. 

Capelão, então, passou a ser sinônimo de padre ou pastor que age, geralmente, com auxiliares 

religiosos, no meio de instituições gerais, para cuidar da parte espiritual e religiosa dos membros e 

familiares, para levar palavra de calma e paz, ânimo e conforto, fé e esperança, autoestima e 

valorização da vida e da família. 

10.  CAPELANIA MILITAR 
 

Também chamada de “Capelania Castrense” (do Vicariato Castrense Espanhol, de meados de 

1650), o Capelão militar é um ministro religioso encarregado de prestar assistência religiosa a alguma 

corporação militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares). 

Nas instituições militares existe a Capelania evangélica e católica, as quais desenvolvem suas 

atividades buscando assistir aos integrantes das forças armadas, bem como os seus familiares, nas 

diversas situações da vida. 

A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, fazem parte de “Milícias 

Regionalizadas”, constituídas pelo Estado ou pelos Municípios que, pela natureza do trabalho, 

expõem as vidas dos seus aguerridos a constantes desgastes físico, mental e emocional na prática 

profissional diária. 

A vida do policial civil, seja militar, municipal, do trânsito, ou da corporação de bombeiros, é 

peculiarmente o que reflete em sua família. Por trabalharem numa escala de horários diferenciada 

das demais profissões, por enfrentarem constantes mudanças e perigos, não tendo ambiente 

rotineiro e ainda sob pressão tanto da chefia imediata bem como da mídia, os combatentes de modo 

geral estão sempre expostos às variações emocionais. 

Para melhor compreendê-los e assisti-los, a fim de que possam levar uma vida conjugal e 

familiar saudável, a igreja deve ter o compromisso de carregar seus fardos emocionais, sustentá-los 

em oração e socorrê-los em toda e qualquer situação que requeira força espiritual. 

 

Em muitas situações o “herói” em seu campo de trabalho é uma vítima de situações adversas 

e conflitantes no lar. Precisamos levar refrigério às corporações e cobri-los de orações, tanto por suas 

inestimáveis vidas quanto para suas preciosas famílias. 

Por isso é vital que a igreja de Jesus Cristo realize tarefa evangelística junto àqueles que 

combatem a violência e convivem diariamente com a injustiça social ou sob o risco vital no 

atendimento a ocorrências. 

11.    CAPELANIA PRISIONAL 
 

O Senhor Jesus disse em Hebreus 13:3: "lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com 

eles; dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fôsseis os 

maltratados". 
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Com estes ensinamentos o ministério do Capelão Prisional entende que o Senhor quer 

alcançar não somente as pessoas enfermas e em tratamentos nas internações hospitalares, mas 

também, as pessoas que se encontram internadas em regime prisional. 

O objetivo do Capelão Prisional é, então, dar suporte ao trabalho cristão evangelístico de 

apoio aos internos do sistema penitenciário. 

No tocante ao serviço de Capelania Prisional, compromisso com a não violência, respeito à 

vida, solidariedade, relacionamento com os profissionais da segurança (policiais civis e militares), 

consolo, noções de aconselhamento cristão e comportamento ético no ambiente prisional são 

fundamentais. 

Sem dúvida alguma os presídios são lugares onde as pessoas têm sentimentos variados, um 

local onde o inferno implanta o seu reino de terror com todo tipo de opressão, depressão, espíritos 

malignos que rondam as mentes, muitas vezes levando a suicídio, mortes, fugas, por conta da 

atuação do mal. É um lugar triste, de dor e sofrimento, onde o ser humano está privado do maior 

bem que tem: a liberdade. Quando esta lhe é tirada, retira-se também o tempo de vida que não volta.  

O que lhe resta? Tão somente que alguém se compadeça dele, levando a atuação do Senhor 

em sua vida e consolá-lo em Deus. O Capelão Prisional precisa ser enviado e amparado pela Igreja 

local, precisa trabalhar em unidade com esta igreja e seus pastores, não podendo estar sem 

cobertura espiritual. 

Além disso, o Capelão Prisional precisa ser vigilante em oração e jejum, fechando possíveis 

brechas que poderão dar legalidade ao diabo para investir contra a Igreja, impedindo-a de cumprir o 

seu chamado.  

12.   CAPELANIA SOCIAL                         
                   

Há uma importância imensa para Deus em dar assistência aos que estão com fome, sede, nus, 

conforme escrito em Mateus 25:35-36. É ordem do Senhor Jesus. 

Aprenderemos que a fé e as obras devem caminhar juntas. Deus, em sua Palavra, deu ênfase 

especial ao amor. Desde o Velho Testamento Ele deixou leis e mandamentos sobre a prática do amor, 

destacando alguns segmentos marginalizados como: pobre, necessitado, viúva, órfão e estrangeiro. 

Podemos encontrar várias referências às boas obras e a prática do bem:  

 

• Êxodo 22:22 - “A nenhuma viúva nem órfão afligireis” 

• Êxodo 23:6 - “Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda” 

• Levíticos 19:15 - “Não farás injustiça no juízo; não farás acepção da pessoa do pobre, nem 

honrarás o poderoso; mas com justiça julgarás o teu próximo”. 

• Levítico 23:22 - “Quando fizeres a sega da tua terra, não segarás totalmente os cantos do teu 

campo, nem colherás as espigas caídas da tua sega; para o pobre e para o estrangeiro as 

deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus” 

• Mateus 5:16 - "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem ao Vosso Pai, que está nos céus" 

• Tiago 1:27 - “A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos 

e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. 
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Esta é a visão e o objetivo da Capelania Social. 

A ação social, para ter resultados profundos e verdadeiros, precisa estar associada à 

apresentação do Evangelho, como meio para mostrar às pessoas o cuidado e o amor de Deus, ao 

conhecer e suprir-lhe as necessidades materiais por meio do seu povo.       

A responsabilidade social é um conjunto de conceitos e ações que contribui para fazer um 

mundo melhor com a participação de todos.  

Trata-se de uma sensibilidade que deve estar presente em cada igreja, nas comunidades 

eclesiais de base e nos movimentos. Em outras palavras, deve ser preocupação inerente a todos os 

cristãos. O importante é chamar a atenção da igreja e da sociedade para esse quadro de injustiça 

cada vez mais grave. 

A Capelania Social é voltada para a condição socioeconômica da população. Hoje, como 

ontem, ela se preocupa com as questões relacionadas à saúde, à habilidade ao trabalho, à educação 

e, enfim, às condições reais da existência e da qualidade de vida. “Eu vim para que todos tenham 

vida e a tenham com abundância” (Jo 10:10). 

13. CAPELANIA CEMITERIAL 
  

Ao nos depararmos com uma situação de falecimento, percebemos o quanto estamos 

despreparados para tal momento, principalmente se for alguém próximo. A assistência à família é 

imprescindível, e dever ser oferecida por pessoas capacitadas para tal, que ajudem e não aumentem 

o sofrimento já existente. 

Esse acontecimento, mesmo indesejado e doloroso, nos traz uma grande oportunidade de 

reflexão sobre: 

 

• Como está nossa vida para com o Senhor nosso Deus? 

• Qual é a nossa real condição espiritual para enfrentar a eternidade? 

           Em se tratando de um momento delicado, sofrido e muitas vezes até desesperador, o Capelão 

tem por objetivo levar aos familiares e amigos da família uma palavra de consolo e conforto 

espiritual, mostrando aos presentes, através da palavra de Deus, que nem sempre a morte é o fim, e 

que o nosso Deus, em Cristo Jesus, tem um propósito em tudo, conforme a sua Palavra (Jo 14:2-6).  

A Capelania Cemiterial, com muita habilidade, poderá realizar um excelente trabalho de 

evangelização, levando apoio e consolo aos familiares, aos amigos e, em geral, a todos os presentes 

na cerimônia de sepultamento. 

O Capelão estará levando uma mensagem de compaixão e conforto, de esperança e de 

consolo, falando aos vivos, levando-os a refletirem sobre as suas vidas deste momento em diante, 

lembrando-lhes que um dia estaremos todos diante do Senhor. (Sl 30:11, Is 49:10, Fp 4:13, Cl 2:2,  

ITe 4:13-18). 
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14. CONCLUSÃO 
 

Mateus 9:38: “A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara 

que mande mais trabalhadores”. 

 

Atos 18:9-10: “e o Senhor falou com Paulo, através de um sonho, dizendo: fala e não te cales, pois 

ainda tenho muito povo nesta cidade; eis que Eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer algum 

mal”. 
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