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oRAçÃO DO ANO DO LATCATO

O Trindade Santa, Amor pleno e eterno, que

estabelecestes a lgreja como vossa
"imagem terrena", nós vos agradecemos
pelos dons, carismas, vocações, ministérios

e serviços que todos os membros de vosso
povo realizam como "lgreja em saída", para

o bem comum, a missão evangelizadora e a

transformação social, no caminho de vosso

Reino. Nós vos louvamos pela presença e

organização dos cristãos leigos e leigas no

Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé,

santidade e ação transformadora. Nós vos
pedimos que todos os batizados atuem
como salda terra e luz do mundo. na famÍlia,
no trabalho, na política e na economia, nas

ciências e nas artes, na educaçã0, na

cultura e nos rneios de comunicação; na

cidade, no campo e em todo o planeta,

nossa "casa comum". Nos vos rogamos que

todos contribuam para que os cristãos leigos

e Ieigas compreendam sua vocação e
identidade, espiritualidade e missã0, e

atuem de forma organizada na lgreja e na

sociedade à luz da evangélica opção
preferencial pelos pobres. lsto vos

suplicamos pela intercessão da Sagrada
Família, Jesus, Maria e José, modelos para

todos os cristãos. Amém!

ESCOLA DE TEOLOGIA
SÃO PAULO APOSTOLO
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MORTE E LUTO
IMPACTOS DESSA PRESENÇA COTIDIANA
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DATA:31/10
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ASSESSORA:
Sra. Vanessa Beck

Psicóloga - CRP 12t14479

Especialista em Psicologia Hospitalar



0 Luto é um dos processos mais difíceis
que o ser humano irá enfrentar em sua vida. A
morte ainda é um grande Tabu em nossa

sociedade, Não se pode falar dela, contudo,

encaramos perdas todos os dias. Nas

empresas, nos hospitais, em nossas casas, em

nossa comunidade, os impactos da morte estão
presentes em nosso cotidiano.

E como lidamos com esses impactos?

Como auxiliar familiares, amigos e a nós

mesmos, a viver apesar da dor da perda?

Objetivos do Gurso:
Desenvolver habilidades práticas através do

conhecimento teórico para atuação junto a

pessoas enlutadas.

Aula I

- Morte no mundo contemporâneo: cultura,

sociedade e qspiritualidade.

Aula Il
- Luto e suas expressões: luto normal e

patológico.

- Construção de significado:,uma possibilidade

no enfrentamento à dor.

Aula lll
- Luto e espiritualidade.
- Compreendendo o cuidado digno e

compassivo.

Aula IV
- Luto no adoecer e o processo de morrer.
- Luto antecipatório.

"Pensar na morte não é uma fantasia ruim, é

uma realidade. Se é feia ou não feia, depende
de mim, como eu a penso, mas que ela

chegará, chegará. E ali será o encontro com o
Senhor, esta será abeleza da morte, será o

encontro com o Senhor, será Ele a vir ao seu

encontro, será Ele adizer: 'Venha, venha,

abençoado do meu Pai, venha comigo"',
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A vida dos justos está nas mãos de Deus,

nenhum tormento os atingirá.

Aos olhos dos insensatos, pareceram morrer,

mas eles estão em paz! Aleluia! Aleluia!

(sb 3, 1-2)

"Senhor, quem morará em vossa casa

e em vosso Monte Santo, habitará?

E aquele que caminha sem pecado

e pratica a justiça fielmente."

"Senhor, quem morará em vossa casa

e em vosso Monte Santo, habitará?

Que pensa a verdade no seu íntimo

e não solta em calúnias sua língua."

"Senhor, quem morará em vossa casa

e em vosso Monte Santo, habitará"

Que em nada prejudica o seu irmã0,

nem cobre de insultos seu vizinho."

"Senhor, quem morará em vossa casa

e em vosso Monte Santo, habitará?

Que não dá valor algum ao homem ímpio,

mas honra os que respeitam o Senhor."
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