
MINISTÉRIO DE APOIO E CUIDADO DA MULHER  
CRISTÃ ADULTA SOLTEIRA

É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas 
pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem 

quem o ajude a levantar-se! Ec 4. 9-10
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A vida no singular, mas não em solidão.



A PRESENTAÇÃO

 Este projeto tem o propósito de atender as mulheres adultas solteiras, no âmbito da Igreja de Deus no 
Brasil – Ministério da Mulher, proporcionando-lhes apoio, cuidado, mentoria, observando demandas e 
necessidades específicas, além de integrá-las efetivamente em nossas comunidades cristãs, abrindo-lhes 
espaço para execução de seus dons e talentos. Salienta-se que o termo mulher adulta solteira não se aplica, 
neste contexto, somente à mulheres que nunca contraíram matrimônio, mas também àquelas separadas, 
viúvas e divorciadas, fenômeno que tem sido denominado por estudiosos como a “nova solteirice”. 

Estudos e pesquisas indicam que o número de pessoas que conduzem suas vidas sem um par 
romântico tem  aumentado consideravelmente nas últimas décadas. Diante disso, cabe uma reflexão 
intencional sobre como os membros solteiros das nossas comunidades cristãs têm sido percebidos e 
tratados, e coloca a igreja diante do grande desafio de desenvolver uma teologia e uma prática que unam 
todas as pessoas em torno de um objetivo comum: o crescimento saudável de todos os seus membros e a 
proclamação do senhorio de Jesus Cristo para todo ser humano.

A priori, faz-se necessário esclarecer também que, embora possa promover encontros que 
naturalmente resultem em relacionamentos românticos, o projeto não tem este fim, ou seja, não deve ser 
visto como um recurso para ajudar pessoas adultas solteiras a superarem um estágio da vida tido como não 
desejável.  Tampouco será um espaço de segregação de um segmento, muito ao contrário, precisa ser visto 
como uma ferramenta de integração intencional das pessoas adultas solteiras à igreja e de sua incorporação 
à vida plena da comunidade que se beneficiará e se enriquecera com os seus dons e talentos utilizados para a 
glória de Cristo. 

Também é preciso deixar evidente que este projeto não se dedicará à estratégia de elaboração de 
eventos destinados ao público alvo. Tais atividades poderão ocorrer, caso sejam de interesse e benefício do 
segmento abrangido; mas, primordial e prioritariamente, o que se apresenta aqui são estratégias de 
acompanhamento, pastoreio, acolhimento e apoio à pessoa adulta solteira. 
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 A realidade aponta para o fato de que homens e mulheres têm se casado cada vez mais tarde ou 
mesmo têm feito opção por conduzirem suas vidas sozinhos, além de um grande número de pessoas que, 
por questões contingenciais, encontram-se sem um par romântico. Os estudiosos salientam que esse é um 
fenômeno crescente em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos e Europa esta é uma tendência 
inquestionável. No Brasil, também se pode constatar tal fato. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) revelam que o status conjugal de pessoas adultas vem se alterando ao longos das últimas 
décadas. Isso põe a sociedade como um todo, incluída aí a igreja, diante de demandas bem específicas e 
direcionadas.

 Embora, o tema da “solteirice”, seja percebido e considerado nos âmbitos seculares e na mídia 
mundial em geral, não tem atraído adequadamente a atenção da igreja. A cultura, principalmente a cristã, 
privilegia o assunto família e coloca os relacionamentos românticos como padrão ideal, e o casamento como 
uma norma divina para os seres humanos. 
 Todavia, já é mais do que tempo da igreja se aperceber dessa demanda contundente do nosso tempo, 
superando uma teologia superficial e incompleta, baseada na declaração de Deus em Gênesis de que “não é 
bom que o homem esteja só”, que reforça o paradigma de  que cada ser humano deve encontrar sua “alma 
gêmea” e  formar uma família. Quando visto sob esta perspectiva, a condição de pessoa solteira passa a ser 
um estado a ser superado, gerando, consequentemente, nas pessoas a ausência de um senso de pertença e 
impressão de invisibilidade enquanto parte integral de um núcleo familiar humano e espiritual.

 Com vistas à superação dessa superficialidade e incompletude teológicas sobre o casamento e a 
solteirice, vejamos algumas importantes considerações retiradas das páginas do Novo Testamento sobre o 
status da pessoa solteira. Nem sempre a “solteirice” deve ser vista como um tempo de espera até que a “alma 
gêmea” seja encontrada. Na verdade, ao contrário, pode até ser encarada como um dom ou chamado. Nem 
todas as pessoas nasceram para o casamento e nem todas vão encontrar um par romântico. O apóstolo Paulo, 
enfatizou que a solteirice pode ser vista como um presente de Deus. Ele, muito claramente, afirma que 
gostaria que todos os homens pudessem ser tal qual ele era, ressaltando, contudo, que cada um tem o seu 
próprio dom ou chamado (1 Co 7. 7-8). Sendo assim, a solteirice pode ser abraçada 

O S DESAFIOS DA 
CONTEMPORANEIDADE
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não como um fardo pesado, mas como uma dádiva de Deus, podendo a pessoa viver uma vida de 
compromisso, fidelidade e louvor a Deus, seja em que condição for. 
 Ao defender o status de pessoa solteira, o apóstolo Paulo (1Co 7. 32) chama a atenção para o fato de 
ela estar em uma condição privilegiada no sentido de ser completamente livre para servir ao Senhor. Já a 
pessoa casada precisa buscar em Deus os recursos e a sabedoria para organizar bem as suas prioridades. 
Quando o assunto é considerado sob este ponto de vista, a dignidade da pessoa solteira é resgata, e ela não é 
mais vista como alguém que está aguardando um estágio de vida mais elevado ou mesmo uma melhor 
condição para assumir responsabilidades e encontrar seu espaço de atuação no Reino de Deus. 
 É preciso, entretanto, ter claro que muitas das pessoas que estão solteiras não apreciam sua 
condição. Nesse caso, de nada adianta fazer um discurso sobre o fato de ser a solteirice um dom. Antes, é 
preciso compreender seus desejos e necessidades, ajudando-as a perceber que existe possibilidade de 
realização para além do casamento, mesmo quando esse seja muito desejado. O casamento em si não é 
garantia de realização para pessoa alguma. Por isso, seja em que condição for, casada ou solteira, a pessoa 
precisa ter sua identidade bem firmada em Cristo e seu contentamento maior nele e em nada mais. 
Observada sob esta perspectiva, qualquer condição não desejada pode ser ressignificada e pode tornar-se 
um beneficio para o Reino de Deus.  
 Os evangelhos também apresentam ricos exemplos e considerações sobre a “solteirice”. O próprio 
Jesus, no Evangelho de Mateus, ao ser posto à prova pelos fariseus sobre a questão do divórcio e também 
quando questionado por seus discípulos, afirma que “…nem todos têm condições de aceitar esta palavra; 
somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim; outros foram feitos assim 
pelos homens; outros ainda se fizeram eunucos por causa do Reino dos céus…” (Mt 18. 11 e 12). Em 
relação aos eunucos que foram feitos pelas mãos dos homens, Jesus tinha em mente aquelas pessoas que 
sofreram castração forçada para servirem ao propósito de seus senhores. Já quando Jesus afirma que alguns 
nasceram assim, remete-nos à pessoas que serão solteiras por terem nascido com alguma condição que as 
inviabiliza para as funções conjugais. Há também as que permanecem solteiras por decisão própria e para 
servirem ao Reino de Deus de forma integral, sendo essa uma escolha sem nenhuma imposição ou 
contingência. 
 Além das considerações do Senhor Jesus e de Paulo, o Novo Testamento, apresenta outras pessoas 
que possivelmente eram solteiras: João Batista, Lídia, Timóteo e a Família de Lázaro, Maria e Marta. Todos 
eles  tiveram o privilégio de servir dedicada e comprometidamente a Jesus e ao seu reino. Além dessas 
pessoas, temos o grande e maior exemplo do próprio Senhor Jesus que, certamente, na condição de homem 
adulto solteiro enfrentou lutas e tentações, mas nunca pecou (Hb 4. 15) ou desviou-se de seu propósito e 
missão. 
 Não é sem causa, então, que ao contemplar a condição da pessoa solteira sob tal perspectiva, a 
atuação da igreja precisa sofrer impacto, possibilitando que tais pessoas sintam-se plenamente integradas, 
atendidas e aptas para oferecerem suas contribuições. 

MAC-SINGLE - Pra. Sônia Ribeiro / Junho de 2019



UMA PASTORAL 
ADEQUADA – 
O que faremos?

 A partir de um entendimento concreto sobre as demandas do nosso tempo, de uma compreensão 
bíblica clara e precisa do “modo de ser solteiro” e de uma prática teológica libertadora,  a igreja precisa 
pensar sobre caminhos a serem percorridos e trabalhos a serem organizados a fim de oferecer à pessoa 
solteira, neste sentido, mais especificamente a mulher adulta, uma estrutura de apoio, orientação, convívio 
cotidiano, compartilhamento de necessidades, problemas, alegrias, sucessos e conquistas viabilizando-
lhes, enfim, um espaço legítimo e inclusivo em suas comunidades cristãs.  Algumas possibilidades são 
apresentadas a seguir. 

Espaço para umaescuta 
atenciosa

 É imprescindível a disponibilização de um ambiente seguro e confiável que promova uma 
escuta segura, acolhedora e sensível, onde as mulheres possam compartilhar sofrimentos e dores, 
bem como possam encontrar vida e cura. Neste espaço, elas serão empoderadas  para ter melhor 
consciência de si mesmas e de suas capacidades no relacionamento com o seu entorno. 
 É na atmosfera da escuta, da atenção direta oferecida por pessoas conselheiras pastorais e/ou 
leigas confiáveis, que mulheres solteiras podem  receber atenção direta e adequada e expor, de 
maneira mais transparente e segura, os seus mais íntimos sentimentos, alguns deles calados por 
muito tempo quem sabe por vê-los como irrelevantes ou insignificantes. 
 No ambiente da escuta segura e acolhedora, muitas mulheres vão encontrar possível ajuda 
para lidar com suas dúvidas, culpas, inseguranças, temores, pecados, administrando bem os 
fracassos e sucessos. Assim sendo, é imperativo que a igreja se estruture, organize e prepare grupos 
de conselheiros e conselheiras maduros e idôneos para implementar esse processo de escuta 
qualificada e acompanhamento individualizado das diversas demandas. 
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Espaço para convívio e 
pastoreio mútuo

 
A disponibilização de um espaço onde as pessoas solteiras possam compartilhar 

experiências, projetos, vitórias, fracassos, e onde possam oferecer cuidado mútuo a partir de suas 
próprias experiências, o que será muito proveitoso e enriquecedor para a comunidade e para as 
pessoas adultas solteiras. 

  A abertura desses espaços não se trata de uma atitude de segregação, mas é antes de uma 
separação intencional com vistas a abrir ambientes exclusivos para que assuntos de interesse 
comum sejam adequadamente abordados e considerados. Dessa forma, é desejável que sejam 
desenvolvidos grupos de pastoreio mútuo ou terapêuticos para que pessoas adultas solteiras 
recebam e ofereçam cuidado, assim como, igualmente, possam socializar dificuldades e 
conquistas. Esses grupos são uma ótima ferramenta para se estabelecer uma nova forma de se 
relacionar consigo mesmas, com os outros e com Deus. Eles são um espaço privilegiado de quebra 
de silêncio, compartilhamento de experiências corriqueiras ou difíceis, empoderamento, 
aprendizado, proteção, cuidado mútuo, afeto e apoio, elementos essenciais para a integridade e a 
dignificação do ser humano. 

Espaço para execução dos
dons e talentos pessoais

Todos os membros do Corpo de Cristo precisam exercer os dons e talentos recebidos do 
Senhor para o bem-estar da comunidade como um todo e, principalmente, para a divulgação da 
mensagem do Evangelho. E as habilidades e recursos das pessoas solteiras são indispensáveis para 
o crescimento e bem-estar da igreja e do Reino. 

E para que isto não fique apenas no campo do desejo ou esperança, torna-se  imperativo que 
cada membro do Corpo de Cristo tenha uma clara compressão do seu chamado e seja bem 
preparado e equipado para fazer a obra de Deus.  Conforme o apóstolo Paulo indica, o Espírito Santo 
capacita e habilita os crentes e lhes distribui dons, como quer, para que os diferentes tipos de 
serviços sejam realizados sob o senhorio de Cristo e operação de Deus (1co 12. 4-11). Os solteiros 
estão, portanto, aí incluídos e precisam ter oportunidade de treinamento e qualificação para que, 
como qualquer outra pessoa na comunidade, possam ocupar funções que correspondam ao seu 
chamado ou ministério. Lembrando que, em certa medida, a pessoa solteira tem possibilidade de 
maior flexibilização de seu tempo a fim de contribuir nas mais diferentes áreas ministeriais e 
trabalhos da igreja, cumprindo com os seus propósitos e chamados ministeriais específicos. 
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Espaço para convívio 
amplo e saudável

É muito desejável que famílias cristãs aprendam e queiram a abrir espaço para que as 
pessoas solteiras sintam-se integradas a elas, recebendo-as como parte de sua própria família, 
estabelecendo-se  com elas um convívio mais amplo e não somente tendo-as apenas como 
membros de uma igreja. 

 Esta necessidade de convívio mais amplo com a comunidade cristã se torna ainda mais vital 
para pessoas solteiras que enfrentaram a perda dos pais, que sejam desprovidas da companhia de 
irmãos ou parentes carnais, pois podem ter, na família espiritual, suas necessidades afetivas, 
psicoemocionais e espirituais  supridas. 

É obvio que esse tipo de ministério não é fácil de ser implementado. Sabemos da correria do 
nosso tempo, das dificuldades de mantermos um relacionamento mais próximo com uma pessoa 
estranha ao núcleo familiar e também  de nos expormos em nossas limitações e falhas. Contudo, é 
neste convívio normal com famílias da comunidade cristã que têm problemas, dificuldades e 
qualidades, que as pessoas solteiras terão também oportunidade de experimentar amadurecimento 
em suas próprias falhas, aprendendo depender completamente em Cristo para viver uma vida de 
santidade e comunhão com ele mesmo. 

 O Corpo de Cristo deve ser um lugar de profunda conexão entre as pessoas e  a igreja precisa 
ser intencionalmente estimulada a ofertar aos seus membros solteiros oportunidade de convívio, 
viabilizando espaço para que as pessoas solteiras aprofundem o seu relacionamento com Jesus 
Cristo, com a comunidade de fé e suas famílias. As pessoas solteiras podem e devem ser inseridas 
nas famílias de suas comunidades de modo que desenvolvam atividades corriqueiras como 
cozinhar, comer juntas, realizar tarefas domésticas, executar atividades espirituais e de lazer, dentre 
outras possibilidades. No corpo de Cristo, a comunhão não é uma possibilidade, senão um dever. 
Portanto, como igreja, temos a obrigação de cultivar a empatia, a conexão  e o desenvolvimento dos 
diversos segmentos.
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R EFLEXÕES FINAIS

A igreja precisa aprender a apoiar e reconhecer o valor das milhares de pessoas solteiras que têm fielmente 
servido ao Senhor e ao Corpo de Cristo ao longo dos tempos, fazendo grandes contribuições para o avanço 
do Reino de Deus e abençoando muitas pessoas por meio de seu compromisso e dedicação ao Senhor e à 
expansão de seu Reino. 
 Que ao perceber e compreender a condição da pessoa adulta solteira, as comunidades cristãs 
possam, de fato, refletir sobre sua prática, passando a atuar de forma adequada, viabilizando, então, 
condições para que elas se sintam plenamente acolhidas, amadas, respeitadas e valorizadas, superando, 
assim, fragilidades e um possível sentimento de abandono e solidão típicos dos tempos pós-modernos.  
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