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Entendendo e lidando com o luto e as perdas!  

O luto é o sentimento de dor causado por uma ausência importante, seja ela simbólica – o 

rompimento de uma relação – ou concreta, como a morte de uma pessoa amada. Alguns definem luto 

como uma onda de dor e sofrimento, mágoa e medo, ira e culpa, solidão e desespero que cobre uma 

pessoa quando sofre uma perda. Ao longo desse processo, quem perde vive a tristeza da ausência e 

está frente ao desafio de se adaptar a uma nova realidade. 

Nunca saímos de uma crise na mesma condição em que 

entramos nela. As crises nos transformam para o bem ou 

para o mal; nos habilitam ou nos tolhem; nos deixam mais 

bem equilibrados na vida ou nos deixam temerosos e 

desconfiados. Uma intervenção adequada pode decidir o 

fiel da balança para um ou outro lado; para um estado de 

crescimento e saúde ou para o lado da estagnação e da doença. Apesar de ser um período difícil, 

especialistas afirmam que é importante viver o sentimento de perda, em toda a sua extensão, e 

buscar, com apoio social, psicológico e espiritual, forças para reorganizar a vida. 

O QUE É O LUTO? 

O luto é um processo de adaptação comum e esperado, após o falecimento de alguém. É um período 

de transição, com mudanças na rotina, nos papéis na família e nas nossas expectativas. É vivido de 

forma diferente e única por cada um de nós. Podem surgir diversos sentimentos e comportamentos, e 

afeta diferentes aspectos da nossa vida: 

 Emocional: Tristeza, alívio, culpa, raiva, solidão, agitação, ansiedade, fadiga ou desejo de estar 

com a pessoa falecida. 

 Físico: Choro, fraqueza muscular, falta de energia, estresse, falta de ar, falta de cuidados com a 

saúde, insônia ou muito sono, dor de cabeça ou falta de apetite. 

 Intelectual: Confusão, déficit de memória ou falta de concentração. 

 Espiritual: Sonhos, impressões, perda da fé, aumento da fé, raiva, dor espiritual, 

questionamento de valores, sentir-se traído pelo destino. 

 Social: Perda da identidade, isolamento, afastamento, falta de interação, perda da habilidade 

para se relacionar socialmente.  



 
 

  

Nem todo mundo sente e se expressa da mesma forma, cada pessoa manifesta seu luto de um jeito. 

Com o passar do tempo, é importante afirmar que a pessoa enlutada vai entender a perda e conseguir 

estabelecer novos significados, voltando a se interessar pela vida e a retomar suas atividades. Já 

consegue se lembrar da pessoa que faleceu sem sentir tanta dor como antes, ficam as lembranças, as 

histórias vividas, podendo ainda sentir-se triste, por vezes e em ocasiões especiais. 

0 QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE O LUTO? 

A Bíblia está cheia de relatos sobre a morte e o luto de muitas pessoas. No Antigo Testamento, por 

exemplo, lemos sobre Jacó chorando a perda de José e se recusando a ser consolado, Davi 

lamentando a perda prematura do filho recém-nascido 

e a morte de Abalão durante uma batalha, e Jeremias 

pranteando a morte do rei Josias. Os salmos falam sobre 

a presença do conforto de Deus quando andamos “pelo 

vale da sombra da morte”; aprendemos que a Palavra 

de Deus fortalece aqueles cuja “alma de tristeza verte 

lagrimas”. Isaias nos apresenta o Messias - “homem de 

dores e que sabe o que e padecer” - que tomou sobre si 

as nossas enfermidades e carregou as nossas dores." No Novo Testamento, as muitas passagens sobre 

a morte e o luto podem ser agrupadas em duas categorias. Cada uma delas está relacionada com a 

influência de Jesus Cristo.  

1. Cristo deu outro sentido ao luto. Há muitos incrédulos que choram sem ter nenhuma 

esperança no futuro. Para eles, a morte e o fim de um relacionamento — para sempre. Os 

cristãos não creem assim. As duas passagens que falam mais claramente sobre esse assunto 

no Novo Testamento (I Co 15 e I Ts 4), nos dão motivo para ter esperança até mesmo nos 

momentos de dor. “Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, 

mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem”. Podemos confortar e 

animar uns aos outros com essas palavras, convencidos de que, no futuro, “os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E, quando este corpo corruptível 

se revestir de incorruptibilidade, e o que e mortal se revestir de imortalidade, então se 

cumprira a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória.” Para o cristão, a morte 

não e o fim da existência; ela e o começo da vida eterna. Aquele que crê em Cristo sabe que os 



 
 

  

cristãos sempre estarão com o Senhor. A morte física vai continuar existindo enquanto o diabo 

tiver permissão de exercer poder sobre a morte, mas, através da crucificação e da 

ressurreição, Cristo derrotou a morte e prometeu que tudo o que vive e crê nele “não 

morrera, eternamente”. Saber disso e algo confortador, mas não acaba com a profunda dor da 

perda e com a necessidade de consolo. Numa discussão a respeito da morte, Paulo estimulou 

seus leitores a terem coragem e não desanimarem, pois o crente que perde o corpo vai para a 

presença do Senhor. Nós, cristãos, somos incentivados a permanecer firmes, “inabaláveis”, 

entregando nós a obra do Senhor, pois sabemos que este trabalho “não e vão”, aguardando 

com confiança a nossa ressurreição. 

2. Cristo demonstrou a importância do luto. Logo no início de seu ministério, Jesus pregou o 

Sermão do Monte e falou sobre o sofrimento. “Bem aventurados os que choram” - disse ele - 

“porque serão consolados”. Quando Lazaro morreu, Jesus ficou abalado e profundamente 

comovido. Ele aceitou sem comentários a visível irritação de Maria, irmã de Lazaro, e chorou 

com os que o pranteavam. Jesus sabia que Lazaro estava para ser ressuscitado dentre os 

mortos, mas ainda assim o Senhor sofreu. Ele também se retirou (provavelmente para chorar) 

quando soube que Joao Batista havia sido executado. No jardim do Getsemani, Jesus estava 

“profundamente triste”, talvez sofrendo por antecipação uma dor mais intensa, porém 

semelhante àquela que Davi sentiu vendo seu filhinho morrer. Portanto, até mesmo para o 

cristão o sentimento de luto e normal e saudável. Ha casos, porém, em que pode se tornar 

patológico e nocivo.  

 

 



 
 

  

LUTO NA INFÂNCIA 

Os bebês e as crianças muito pequenas ainda não falam. É possível que fiquem enlutados? Ainda que 

os bebês e as crianças muito pequenas não saibam falar ou estão aprendendo, percebem e sentem o 

ambiente a sua volta. Não se expressam como uma criança maior ou como o adulto, mas é 

importante considerar que eles se comunicam, seja por meio dos gestos ou das reações corporais. 

Alguns sintomas comuns: adoecimentos frequentes, dores de barriga, irritação, choros inconsoláveis, 

agitação, apatia, medo de se separar, dificuldades para dormir ou para comer. 

Como acolher este sofrimento? 

Nessa idade, o mais importante para a criança é ter um 

cuidador atento e acolhedor, que garanta a ela suas 

necessidades físicas e emocionais. Algumas atitudes 

que podem ajudar:  

 Manter, no que for possível, a rotina da criança 

sem muitas alterações,  

 Evitar qualquer promessa que não possa ser cumprida (exemplo, a hora que irá buscá-la ou 

quem irá),  

 Explicar para ela a sequência do que vai acontecer,  

 Deixar que ela fique com seus brinquedos preferidos à mão,  

 Ser paciente e acolhedor com suas dificuldades e possíveis oscilações de humor. 

CRIANÇAS (4 a 11 anos) 

Como abordar o tema morte? 

Na rotina das crianças, o tema da morte aparece de diversas formas: seja por meio do personagem do 

desenho animado que cai ou se machuca seriamente e depois reaparece inteiro, nos filmes em que os 

animais também morrem ou se perdem de suas famílias ou nos livros em que plantas também 

morrem quando não são regadas. Falar por meio dos personagens e da imaginação pode ser mais 

simples e leve.  

 



 
 

  

Quando é um parente próximo ou um animal de 

estimação que morreu? 

Sabe-se que o tema morte é uma conversa difícil para 

se ter com as crianças. É comum nesse momento, 

quando o adulto também está sentindo a dor da 

tristeza, tentar poupar a criança, não falando a 

verdade para ela. Algumas formas de explicar 

utilizadas, como “foi viajar” ou “está dormindo” podem causar confusão nas crianças de até seis anos 

de idade aproximadamente, por não compreenderem metáforas. Assim, elas podem ficar com medo 

de dormir ou ainda quererem viajar para onde a pessoa querida foi. Falar a verdade é sempre o 

melhor caminho. Mesmo que haja uma tentativa de proteger as crianças, o pior de tudo é deixá-las 

sozinhas com suas dúvidas, pois isso pode assustá-las e ser muito mais doloroso. Reconhecer e validar 

os sentimentos da criança, partilhar a tristeza, chorar na frente dela ou com ela podem ser 

experiências que a ajude a enfrentar outras perdas. É importante, também, deixar que elas 

participem, quando e sempre que quiserem. 

Como o adulto pode ajudar? 

Ao dar a notícia da morte, pode ser que a criança volte a brincar ou retomar o que estava fazendo 

antes. Isso pode parecer indiferença, mas não é! Cada criança se expressa de uma forma e quando 

menos esperar, ela pode perguntar sobre o falecido por diversas vezes. Nessas horas, o adulto pode 

ajudá-la estando aberto e disponível para esclarecer suas dúvidas, ou, simplesmente, dizer que 

também não sabe. Dizer à criança que a morte faz parte do ciclo natural de todo ser vivo e que a dor 

da tristeza também faz parte da vida, assim como momentos de alegria e diversão, é uma forma de 

oferecer conforto. Reassegurar o seu amor e de que ela continuará a ser cuidada diminui as 

preocupações e incertezas. 

ADOLESCENTES 

Como é o luto do adolescente? 

A adolescência é uma fase que se caracteriza por muitos questionamentos e pelas rápidas mudanças 

no corpo. É também o início das experiências amorosas, da busca por um grupo e da escolha 

vocacional, buscando, assim, confirmar a sua identidade e o seu futuro. 



 
 

  

O sentimento de potência e controle estão muito 

presentes, sendo importantes para a construção de 

identidade. Mas esses sentimentos são abalados quando o 

adolescente passa pela experiência de morte, pois se 

depara com a possibilidade de que algo pode acontecer 

também com ele. Alguns adolescentes podem se sentir 

envergonhados por expressar suas emoções no processo 

de luto, e podem se isolar ou se afastar, dando a impressão de que não se importam com o 

acontecido. Isso não significa que eles não estejam sofrendo ou que estão negando a morte. 

Como ajudar o adolescente que vive uma perda? 

O adolescente pode preferir buscar ajuda com seus amigos, o que é importante, mas, às vezes, 

podem não saber como agir. Então, é importante estimular o jovem a fazer perguntas e expor suas 

dúvidas e inseguranças, oferecendo um ambiente acolhedor em que o adulto possa escutar os 

adolescentes para que eles tenham seus argumentos ouvidos, permitindo discutir, construir e 

expressar suas opiniões sobre a morte. 

O LUTO NA VELHICE 

O envelhecimento é um processo marcado por mudanças biopsicossociais específicas, associadas à 

passagem do tempo. Nesse momento podemos pensar o quanto de vida ainda resta e como 

poderemos aproveitar ao máximo esse tempo. Podemos nos preparar, tanto emocionalmente como 

de maneira prática, para a morte. Alguns se antecipam e fazem testamento, planejam o próprio 

funeral e discutem seus desejos com a família e os amigos; nesses casos, a morte faz parte do diálogo 

natural da família e da rede de amizades. Há pessoas que preferem não falar sobre o assunto. Na 

velhice podemos fazer uma reavaliação da vida, o que 

nos ajuda a reajustar às condições de um corpo que 

envelhece com o tempo. Pessoas que sentem que suas 

vidas foram significativas e se adaptaram às perdas 

podem estar mais aptas a enfrentar o luto. Um “olhar 

para trás” que permita à pessoa enxergar onde teve 

sucesso e onde falhou e se perguntar sobre qual foi o 

significado de sua vida. Esta reavaliação de vida pode 



 
 

  

ajudar as pessoas a recordar eventos importantes, os quais podem incentivá-las a reconstruir relações 

abaladas ou concluir tarefas pendentes. 

QUANDO PROCURAR AJUDA PROFISSIONAL? 

Viver o luto é muito importante para qualquer faixa etária e há muitos comportamentos que vão fazer 

parte desse momento tão delicado. A maioria das pessoas passa por esse processo sem precisar de 

ajuda profissional, porém, em alguns casos, ela é necessária. Se você sentir que com o tempo seus 

sintomas pioram, a dor fica mais intensa e a retomada das atividades e da vida cotidiana fica 

extremamente difícil, com prejuízos na vida familiar e profissional, como intensificação de conflitos, 

pioras significativas na saúde, abuso de drogas e álcool, vale a pena buscar um profissional de saúde e 

se informar sobre tratamentos disponíveis. 

 

Fonte: http://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2017/06/vida/viver_com_saude/2132334-silencio-e-medo-cercam-a-unica-certeza-da-vida.html 

OS EFEITOS DO LUTO 

A fase inicial do luto geralmente se caracteriza por choque, entorpecimento, negação, choro intenso 

e, as vezes, prostração. Depois disso, surge um período de intensa tristeza, agitação, apatia, 

lembranças do passado, solidão e distúrbios do sono. Finalmente, os sintomas do luto vão diminuindo 

gradativamente e a pessoa retoma suas atividades normais. No entanto, mesmo esses efeitos nem 

sempre aparecem e não podem ser ordenados numa sequência cronológica rígida. 



 
 

  

1. Efeitos físicos. A perda de um ente querido pode prejudicar a saúde. O luto pode impor um 

estresse muito alto sobre o corpo num período em que as pessoas se encontram menos 

capacitadas para resistir ao ataque das doenças. Existem muitas evidências de que o estresse 

intenso ou prolongado altera o equilíbrio do corpo e pode causar numerosas enfermidades, 

inclusive algumas muito graves. Além disso, o estresse pode causar exaustão, fraqueza, dores 

de cabeça, indigestão, falta de ar, perda de apetite e insônia. Para muitas pessoas, portanto, 

os primeiros meses após a perda do ente querido trazem dificuldades de ordem física. 

2. Efeitos emocionais e cognitivos. O luto afeta a maneira como uma pessoa se sente e o seu 

modo de pensar. E comum ocorrer depressão após a morte de um ente querido, assim como 

sentimentos de ansiedade, vazio interior, culpa, raiva, irritabilidade, afastamento dos outros, 

perda de memória, desinteresse pelo sexo, sonhos com o morto, pesadelos, erros de 

julgamento e sensação de 

solidão. Alguns perdem o 

gosto pelas coisas, tornam-se 

desorganizados e sentem que 

até mesmo as atividades 

mais simples, que antes eram 

automáticas, agora requerem 

um grande esforço e um 

considerável gasto de 

energia. Geralmente ocorre 

um aumento do número de coisas que precisam ser feitas justamente quando a pessoa 

enlutada se sente menos capaz de lidar com pressões extras, como dar entrada nos papeis do 

seguro de vida, alterar os nomes dos titulares ou fundir contas bancarias, arcar com despesas 

extras decorrentes do funeral e da internação hospitalar, reunir-se com advogados para a 

leitura do testamento, alterar nomes em documentos legais como a hipoteca e o título de 

propriedade do carro, informar o óbito aos institutos de previdência e até cuidar de 

aborrecimentos corriqueiros como uma torneira pingando ou o gramado que precisa ser 

cortado. Tudo isso pode gerar uma frustração considerável e aumentar o estresse sobre a 

pessoa enlutada. Como C. S. Lewis observou, os sintomas do luto vem em ondas e raramente se 

manifestam todos ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, eles tendem a desaparecer, mas 



 
 

  

as vezes retornam com intensidade renovada quando menos se espera. Junto com tudo isso, a 

maioria das pessoas sente uma profunda e dolorosa solidão. Alguns sobreviventes assumem a 

aparência e começam a apresentar características da pessoa falecida; quase todos tem 

reações nas épocas especiais do ano. O Natal, a Pascoa, o aniversario natalício ou o de 

casamento no primeiro ano após o falecimento podem ser particularmente difíceis, assim 

como a data do aniversário da morte. Essas reações de aniversario podem continuar por vários 

anos. Em datas particularmente importantes ou quando a pessoa entra em contato com coisas 

que lembram demais a perda do falecido (como, por exemplo, ir ao hospital onde a pessoa 

morreu), muitos dos velhos sentimentos e reações do período de luto podem voltar a 

perturbar o indivíduo com nova intensidade. Se essa situação perdura por muitos anos pode 

ser que o luto ainda não tenha chegado ao fim ou esteja se tornando patológico. Em alguns 

casos, quando a pessoa não consegue cumprir o período normal de luto logo após a morte, o 

processo acaba sendo desencadeado mais tarde, com toda a intensidade, numa data de 

aniversário ou diante de algum outro fato que traga recordações da morte. 

3. Efeitos sociais. A morte de um ente querido é um rompimento social de grandes proporções. 

Quando um cônjuge morre, o sobrevivente precisa aprender a se relacionar com os outros 

como um adulto solteiro. Os filhos crescidos e outros familiares precisam cumprir novas 

obrigações. O relacionamento entre o cônjuge remanescente e a família do falecido 

geralmente sofre tensões novas e inesperadas, principalmente se o sobrevivente começa a 

namorar. Os velhos amigos podem não saber como se relacionar com o cônjuge 

remanescente, e uma viúva pode se sentir meio sem jeito por ser a única pessoa 

desacompanhada numa reunião de casais amigos. Para evitar algumas dessas tensões sociais, 

pessoas que estão de luto geralmente se afastam dos outros, arranjam mil ocupações para 

não terem que enfrentar suas ansiedades, ou começam a viajar. Nenhum desses 

comportamentos em si e prejudicial, mas cada um deles pode vir a se tornar um meio de 

negar a realidade do novo status social, desconhecido e incomodo. 

4. Efeitos patológicos. As reações patológicas ocorrem quando o luto e negado, protelado, 

interminável ou distorcido de tal forma que a pessoa sente muito medo, culpa, desamparo, 

retraimento ou outras evidencias de patologia. Na maioria das vezes, isso acontece quando a 

morte foi repentina ou inesperada, quando a pessoa era excessivamente dependente do 

falecido, quando havia sentimentos ambíguos (amor e ódio misturados), quando havia 



 
 

  

questões pendentes entre a pessoa enlutada e o falecido (como irmãos que não se falavam há 

anos, conflitos familiares não resolvidos, confissões que não foram feitas ou amor não 

demonstrado), quando a morte foi violenta, acidental ou por suicídio, e/ou quando a morte 

deixou a pessoa com novos e difíceis encargos, como criar os filhos ou tomar decisões de 

negócios. Quando o luto é patológico, o sobrevivente pode apresentar vários dentre os 

comportamentos abaixo, sendo que poucos ou nenhum deles eram visíveis antes do 

falecimento. Esteja alerta para pacientes que apresentam: 

 Relutância em falar sobre o morto, acompanhada de grande tristeza sempre que o 
nome do falecido e mencionado. 

 Tendência de falar do morto usando o tempo presente (por exemplo, “Ele não 
aprova o que estou fazendo”). 

 Ameaças claras ou sutis de autodestruição. 

 Depressão profunda e persistente, muitas vezes acompanhada de culpa e baixa 
autoestima. 

 Comportamento antissocial. 

 Hostilidade extrema, mau humor ou culpa. 

 Consumo excessivo de álcool ou uso de drogas. 

 Retraimento e recusa em se relacionar com outras pessoas. 

 Impulsividade. 

 Doença psicossomática persistente. 

 Veneração de objetos que lembram a pessoa falecida e o vínculo que havia entre 
ela e o enlutado. 

 Recusa em alterar a arrumação do quarto da pessoa falecida ou em se desfazer de 
seus pertences. 

 Oposição as sugestões de procurar um aconselhamento ou outras formas de ajuda. 

 Recusa estoica de demonstrar emoção ou de parecer afetada pela morte (isso 
geralmente indica negação do luto e fuga a realidade). 

 Atitude alegre, quase eufórica (as vezes explicada como “regozijo no Senhor”). 

 Excesso de ocupações e hiperatividade incomum. 

Quase todo mundo concorda que mesmo o luto mais intenso termina dentro de um ano ou dois. Se 

isso não acontece, principalmente quando um ou mais dos sintomas acima estão presentes, existe 

uma probabilidade muito grande de que o luto seja patológico. 



 
 

  

 

 

O quadro acima mostra os graus de intensidade do luto. O ciclo do luto não é o mesmo para todos, 

mas a intensidade do pesar da maneira das pessoas é semelhante ao do quadro. Na ocasião do 

acontecimento, a intensidade não é alta porque a negação protege a pessoa. A medida que a negação 

enfraquece, o pesar aumenta e depois, em geral oscila durante semana ou meses, até cerca de quatro 

meses depois do evento. Normalmente nessa época a vida vai ficando mais estável, e algumas coisas 

voltam ao normal. A intensidade continua diminuindo durante cerca de seis meses. Depois disso, a 

intensidade da dor volta a subir, até alcançar seu pico no aniversário de um ano do fato, depois a 

intensidade da dor começa a diminuir, chegando a ficar mais baixa depois de 18 meses. É importante 

lembra que as pessoas são diferentes e lamentam e atravessam o luto de forma distintas.  

 

 

 

 

Intensidade X Duração do Luto 



 
 

  

Conclusão 

No livro aconselhamento bíblico o autor Gary R. Collins diz que o luto é uma reação natural à perda de 

qualquer pessoa, objeto ou oportunidade que era importante para nós. Ele é uma sensação de 

privação e ansiedade que pode se manifestar através do comportamento, das emoções, dos 

pensamentos, da fisiologia, do modo como nos relacionamos com os outros e até da nossa 

espiritualidade. Qualquer perda pode provocar sofrimento: um divórcio, a aposentadoria, a 

amputação de um membro, a partida de um filho para estudar em outra cidade, a saída do pastor 

para servir numa outra igreja, a necessidade de se mudar de uma vizinhança, a venda de um carro, a 

perda de um bem valioso, a morte de um bichinho ou de planta de estimação, a derrota num 

concurso ou competição desportiva, problemas de saúde e até a perda da aparência jovem, da 

confiança ou do entusiasmo. As vezes até acontecimentos agradáveis e que estamos desejando há 

muito tempo – como uma mudança de emprego melhor ou a formatura na faculdade podem 

provocar sentimentos de melancolia.  

Infelizmente, não há fórmula mágica para lidar com o luto. Somente o tempo é capaz de atenuar o 

sentimento de profunda tristeza. O tempo de superação varia de pessoa para pessoa, portanto não se 

compare com os outros; cada um tem o seu tempo, e precisamos dele para aceitar que teremos que 

continuar nossas vidas sem a pessoa que perdemos.  

As perdas fazem parte de nossas vidas, precisamos enfrenta-las com sabedoria e respeitar o processo 

de luto para que o ciclo se feche.  

 

Esperamos que as informações deste texto tenham 

lhe ajudado você a compreender este momento que 

você está vivendo. Que Deus lhe abençoe nesta 

caminhada de cura e restauração.  

 

Conte com nossa equipe que está sempre a sua disposição! 

 “Tudo tem o seu tempo determinado ...Há tempo de nascer, e tempo de morrer; ... tempo de chorar, e 

tempo de rir... tempo de estar calado, e tempo de falar... tempo de guerra, e tempo de paz.” Ec 3 



 
 

  

Sugestões: 

1. Permaneça em oração e na Palavra de Deus, mesmo que esteja sem vontade para isso; 

2. Entenda os sentimentos consultando o ciclo do luto; 

3. Faça um livro de recordações com fotografias, recordações e itens pessoais da pessoa que 

você perdeu. Isso dará oportunidade de lembrar-se da pessoa perdida de um jeito bom, além 

de lhe proporcionar um meio de recordar a pessoa; 

4. Escreva uma carta relatando para Deus o que a pessoa representou para você, despedindo-se 

e agradecendo a Deus por ter-lhe permitido passar esse tempo com ela; 

5. Tenha uma pessoa com quem você esteja disposto a conversar sobre seus sentimentos; 

6. Reserve tempo de seu dia para fazer alguma coisa que o deixe feliz e bem consigo mesmo; 

7. Estabeleça uma rotina de exercícios. O exercício reduz a tensão muscular, ajuda a dar vazão a 

frustração guardada, reduz a insônia e traz muitos outros benefícios;  

 

 

Equipe do CIM – Cuidado Integral do Missionário – JMN 

  

E-mail: cim@missõesnacionais.org.br 

Site: http://www.cuidadomissionariojmn.org.br/  

 Sede: 

Pr. Sandro:  21 96801-0134 

Denise:  21 96620-0170 

Cynthia:  21 98294-3110 

 Nordeste: 

Cuidadores - Pr. Roberto e Maria 81 99271-0253 

Cuidadores - Pr. Ivan e Anália  71 99404-3603 

 Sul: 

Cuidadores - Pr. Almir e Nelly   41 98861-9363 

Estamos à disposição! 
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