Propostas para o mês da terceira idade
Seguem a seguir algumas sugestões que podem ser trabalhadas no mês de abril e ao
longo do ano de 2016 para o público da terceira idade.
1. Ministério de ação social
Muitas igrejas já possuem um ministério de Ação Social, mas poderia se
pensar numa subdivisão deste, tendo em vista que os irmãos da terceira idade carecem
de cuidados especiais (e nem sempre nos atemos a estes). Veja algumas áreas em que
se poderia atuar:
•

Compra de remédios (os remédios são caros e em contra partida boa parte dos
idosos recebem menos do que dois salários mínimos);

•

Distribuição de cestas básicas;

•

Atendimento jurídico (especialmente nos casos de inventário);

•

Cuidados domésticos (nem todos os idosos podem pagar pelos serviços de
uma faxineira, mas precisam ter a casa limpa);

•

Auxílio em pequenas reformas (mutirão dos homens das igrejas para realizar
pintura, reparos elétricos, manutenção hidráulica, etc, nas residências dos
idosos).
Sabemos que a realização da proposta acima pode ser inviável para a realidade

de muitas igrejas, no entanto, poderia se pensar numa espécie de mutirão com os
membros de outras igrejas das regiões. O que não podemos é deixar de perceber que
os idosos (na grande maioria mulheres) carecem deste tipo de atendimento.

2. Ministério de integração da terceira idade
Como o maior problema enfrentado pelos idosos é a solidão, precisamos
pensar em alguma maneira de integrá-los com os demais grupos existentes em nossas
igrejas. Devemos nos lembrar de que muitos enfrentam o desprezo dos filhos (não
visitando os pais) e talvez de muitos membros. É necessário, portanto, promover em
nossas igrejas várias oportunidades para valorizar aqueles que tanto já contribuíram

nas igrejas (e ainda podem contribuir!), podendo ser realizadas as seguintes
atividades:
•

Entrevistas com esses irmãos nas reuniões dos jovens (o que promoveria
grandemente a edificação dos jovens e a autoestima destes irmãos);

•

Uma atividade do tipo “Conselhos dos anciãos para as famílias da igreja”
(visando dar uma orientação de alguém mais experiente às famílias da igreja,
ou em grupos menores: homens e mulheres);

•

Reuniões nas casas dos idosos da igreja;

•

Noite dos hinos preferidos destes irmãos;

•

Noite dos talentos dos anciãos;

•

No aniversário da igreja, honrar aqueles que fizeram, e fazem, parte de sua
história, relembrando seus feitos no passado.
Atualmente existem em nosso país muitos grupos de terceira idade que

procuram promover a integração das pessoas com idade superior a 60 anos. Nesses
grupos, eles participam de excursões, esportes, danças e outras atividades, visando dar
uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. A igreja precisa promover atividades
desse tipo, e quem sabe um grupo de terceira idade evangélico, para integrar os
anciãos mediante:
•

Intercâmbios com outras igrejas;

•

Visitas a lugares históricos da cidade;

•

Aproveitando os professores de educação física das nossas igrejas para
elaborar atividades esportivas com estes irmãos;

•

Promover um festival de música, com as suas preferidas;

•

Promover excursões para outras cidades (quem sabe lugares onde, noutra
época, participaram de decisões importantes na vida da igreja, acampamentos,
etc.?);

3. O ministério da terceira idade
"A cada vez que um idoso morre, incendeia-se uma biblioteca."
Provérbio africano
O provérbio acima deveria nos deixar extremamente preocupados,
principalmente no tocante à realidade eclesiástica brasileira. Nós, que somos uma
igreja relativamente nova, estamos perdendo muito daquilo que foi conquistado às
duras custas, por meio dos idosos que tanto trabalharam há tempos. Muito das
experiências pioneiras tem ficado no esquecimento, e, quem sabe, jamais serão
relembradas.
Tal situação poderia ser revertida se as nossas igrejas valorizassem mais
aqueles que têm tanto a nos ensinar.
A nossa sociedade tem desprezado os idosos essencialmente devido ao seu
aspecto físico e falta de vigor, mas as igrejas têm caído no mesmo erro! É bem
verdade que estes não podem mais realizar muitas das atividades que outrora
realizavam, mas creio que eles possuem algo muito mais produtivo do que aquilo que
os braços de um jovem podem realizar: a experiência.
Falando sobre a questão da experiência, muitas empresas, hoje em dia, têm
aberto os seus olhos para esta “nova” realidade. Muitos senhores e senhoras, já
aposentados, têm sido chamados para retornar às suas atividades dando consultorias.
Os empresários têm visto que os jovens podem ter força física e força de vontade, mas
em muitas áreas eles têm deixado a desejar, visto que ainda não possuem a
experiência para lidar com as dificuldades que lhes sobrevêm.
Queira Deus que as Igrejas abram os seus olhos e voltem às Escrituras, que
sempre enfatizou a necessidade de se aprender com a sabedoria dos anciãos. Se
fizermos assim, a igreja brasileira terá um progresso sadio, sem as lacunas que tem
deixado para trás ao negligenciar as experiências destes amados irmãos.
Veremos a seguir quais são algumas áreas onde o potencial dos idosos poderá
ser muito bem aproveitado nas igrejas locais:

3.1 Os idosos e o ministério de oração
Como vimos no vários exemplos de ministérios atuais, algo que os idosos
podem fazer, e que é muito importante para todas as igrejas, é se envolverem no
ministério de oração. Nos textos bíblicos estudados, especialmente os do Novo
Testamento, vimos que a oração é uma das expectativas do Senhor para com as
pessoas que enfrentam a velhice:
“Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo
espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia.” (1
Timóteo 5:5)
“Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos
santas, sem ira e sem animosidade.” (1 Timóteo 2:8 )
Podemos propor as seguintes diretrizes para um ministério de oração com os
idosos:
•

Elaborar um “caderno de oração” onde as necessidades de todos os ministérios
da igreja (ou específicas) seriam registradas para serem apresentadas ao
Senhor.

•

Implantar reuniões de oração em horários mais apropriados para os idosos
(nem sempre quarta-feira à noite é o melhor dia e horário para muitos,
especialmente para as mulheres);

•

Organizar uma “rede de oração”, utilizando-se do telefone (ou whatssapp)
para que qualquer emergência seja intercedida ao mesmo tempo e pelo maior
número de pessoas.

•

Elaborar um boletim de oração para os idosos, apresentando suas específicas
necessidades (conversão dos filhos e netos, saúde, moradia, etc).

•

Informar os idosos sobre a realidade missionária da igreja, lendo cartas dos
missionários, informando necessidades, etc. (como muitos não saem mais de
suas casas, nem sempre estão a par das atividades realizadas).

3.2 Os idosos e o ministério de aconselhamento
Uma outra realidade vista nas igrejas brasileiras é com relação ao aumento do
número de casos de divórcio. Temos visto que, em alguns casos, falta um
aconselhamento bíblico da parte de pessoas mais velhas, com maior experiência no
relacionamento conjugal.
Muitos daqueles que veem no divórcio a solução de seus problemas,
certamente não estão sendo acompanhados por um idoso, com muitos anos de
experiência para poder aconselhar.
A Bíblia é muito clara ao dizer que as anciãs da igreja devem ser as
responsáveis por tal orientação, no caso de se tratar de mulheres, como dizem os
seguintes versículos:
“Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu
proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho; sejam
mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem
ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de
casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja
difamada.”
Tito 2:3-5
Creio que muitas destas mulheres idosas, que deveriam instruir as mais novas,
eram as viúvas daquela igreja. Vejam no que as anciãs são úteis para instruir as mais
novas a:
•

Amar os maridos e os filhos;

•

Serem sensatas;

•

Serem honestas;

•

Serem boas donas de casa;

•

Serem bondosas;

•

Serem submissas aos maridos.

Não são as situações acima muitas das reclamações que os maridos, em fase
de separação, fazem de suas mulheres? Falta, portanto, instruir melhor as jovens que
pensam em se casar.
Com os homens o mesmo acontece. Eles também precisam de conselhos
sábios para poder amar as suas mulheres, assim como Cristo ama a Sua igreja. Quem
já viveu muitos anos na companhia de uma mulher saberá, com toda a certeza, instruir
os mais novos a ter paciência com as suas esposas.
Outro fator que demonstrará a importância da utilização das senhoras no
aconselhamento feminino é com relação a se evitar que o pastor fique muito tempo
em aconselhamento com uma pessoa do sexo oposto. Infelizmente, existem diversos
casos na atualidade onde um conselheiro cai em adultério ao aconselhar uma pessoa
fragilizada e carente. O pastor poderá muito bem se valer de uma senhora para, com
experiência de causa, dar as orientações necessárias (E por que não dizer, as
repreensões necessárias?). Também é digo de nota que, em alguns casos, a
aconselhada não aceita a opinião do pastor por pensar que ele está defendendo o
marido simplesmente pelo fato dele também ser homem, utilizando uma mulher, tal
“desculpa” não teria sentido.

3.3 Os idosos e o ministério de serviço
Quando a igreja consegue valorizar os idosos esta desfrutará de um número
razoável de irmãos que têm muita disposição em ajudar. Muitas vezes eles esperam
apenas por uma oportunidade.
Os idosos possuem muitas qualidades que fazem deles úteis para o ministério
de serviço:
•

Eles têm experiência profissional;

•

Eles estão disponíveis em “tempo integral”;

•

Muitos deles têm recursos para os serviços (nem sempre dinheiro, mas
ferramentas e talentos naturais);

•

Eles possuem dons espirituais que devem ser exercidos para a edificação da
igreja.
Quando a Bíblia nos ensina que devemos servir ao Senhor com alegria (Salmo

100:2) não está limitando este “servir” a um determinado grupo, todos os crentes
devem servi-Lo. Qualquer um pode realizar algo para a glória do Senhor, como vimos
no caso das viúvas de Jope, que O serviam por meio de habilidades manuais (corte e
costura).

3.4 Os idosos e o ministério de missões
Todo idoso pode fazer missões! Isto não quer dizer que todos serão
missionários no campo, já que fazer missões é uma somatória do ir, do orar e do
contribuir.
Nem sempre os idosos poderão ir (a menos que estejam com boas condições
de saúde), mas todos podem orar e investir em missões.
Já vimos muitas informações com base no ministério de oração, agora
veremos como eles poderão investir em missões:
•

Mediante seus próprios recursos (Jesus valorizou a oferta da viúva, por
exemplo!);

•

Mediante trabalhos manuais que seriam vendidos e o montante ofertado para
missões (como poderia ser uma das realidades das viúvas de Jope);

•

Mediante o envio de cartas para os missionários;

•

Mediante a coordenação de equipes de trabalho para missões;

•

Mediante o suporte ministerial dos missionários;

•

Mediante o sustento de um missionário, talvez, com a parceria de outros
grupos de idosos evangélicos.

3.5 Os viúvos e o ministério da hospitalidade
Um ministério pouco estimulado entre os idosos das igrejas é com relação ao
da hospitalidade. Vemos que, em muitos casos, os idosos moram sozinhos, por que
então não estimulá-los a utilizarem suas casas para acolher cristãos em viagem
(missionários, e seminaristas, por exemplo)?
Devemos estimular em nossa realidade os idosos, dentro de suas
possibilidades, a exercer tal prática cristã com os diversos seminaristas que fazem
ministério nos finais de semana em nossa igreja.
Tal prática, além de valorizar a vida dos idosos (pois conseguem por meio
desta prática servir ao Senhor), é de grande importância para aqueles que têm
procurado crescer ministerialmente (neste caso, os seminaristas), pois eles verão
outras realidades de vida, servindo de aprendizado para suas vidas e ministério futuro.

Que nossas igrejas possam valorizar os idosos e estimulá-los a uma vida de
boas obras, que engrandecem o nosso Senhor Jesus Cristo, o Único Caminho!

Pr. Franck Neuwirth

