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A violência doméstica foi o 

primeiro caso registrado na Bíblia 

“E falou Caim com o 

seu irmão Abel; e 

sucedeu que, estando 

eles no campo, se 

levantou Caim contra o 

seu irmão Abel, e o 

matou” 

 

Gênesis 4:8 



DEFINIÇÃO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

De acordo com a Lei 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), em seu Art. 5º, entende-
se por violência doméstica e familiar toda a 
espécie de agressão (ação ou omissão) 
dirigida contra mulher (vítima certa), num 
determinado ambiente (doméstico, familiar 
ou de intimidade), baseada no gênero, que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial. 



Alguns dados estatísticos 







3 em cada 5 mulheres 

jovens já sofreram 

violência em 

relacionamentos 

Em 2014, a Central de 

Atendimento à Mulher – Ligue 180 

realizou 485.105 atendimentos, 

uma média de 40.425 

atendimentos ao mês e 1.348 ao 

dia. 



Quando se refere ao casal, as pesquisas 
só apontam a violência física, sendo a 
psicológica difícil de detectada. 

VIOLÊNCIA FÍSICA 

VIOLÊNCIA 
PSICOLÓGICA 



E em nossas igrejas, há casos de 

violência doméstica? 



ESTATÍSTICA  DA VIOLÊNCIA 

MULHERES EVANGÉLICAS 

Das 206 mulheres vítimas de violência 
conjugal, 80 delas declaravam ser 
evangélicas, representando um 

percentual de 33,98%. 

 
Centro de Atendimento à Mulher Londrina - 
2010 (janeiro a setembro)  

 
 





POR QUE EU NÃO VEJO CASOS 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM 

MINHA IGREJA? 



Tipos de violência doméstica 

Violência 

física: é 

qualquer ato 

contra a 

integridade ou 

saúde corporal 

da vítima. 



Violência psicológica: é qualquer ação que 

cause prejuízo psicológico, como 

humilhação, chantagem, insulto, 

isolamento, ridicularização. São também 

considerados dano emocional e controle de 

comportamento da mulher. 



Violência sexual  

 

É aquela que força a 

mulher presenciar, 

manter ou participar de 

relação sexual 

indesejada. Impedir o 

uso de método 

contraceptivo ou forçá-

la à gravidez, aborto ou 

prostituição mediante 

força ou ameaça, 

também se enquadram 

neste tipo. 



Violência 

patrimonial: 

São situações 

quando o agressor 

destrói bens, 

documentos 

pessoais e 

instrumentos de 

trabalho. 



Violência moral:  

Caluniar, difamar ou 

cometer injúria contra a 

mulher. 



A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 MODOS DE AÇÃO 



VIOLÊNCIA CÍCLICA 
“AUMENTO DA TENSÃO” 

Homem Mulher 

- Constante 
irritabilidade 
 
- Atitudes e olhares 
agressivos 
 
- Agressão com 
palavras 
 
- Ameaças 
 
- Tudo que a 
companheira faz o 
enerva 

- Se retrai para não 
contrariar 
 
- Esforça-se para ser 
carinhosa 
 
- Renuncia seus próprios 
desejos 
 
- Age de maneira a 
satisfazer seus desejos 
 
- Faz de tudo para mantê-
lo calmo 



VIOLÊNCIA CÍCLICA 
“ATAQUES” 

Homem Mulher 

- ele perde o controle 
de si e quebra objetos 
antes de agredir 
fisicamente 
 
- violência gradativa 
com empurrões, 
beliscões, tapas, socos 
 
- práticas sexuais 
humilhantes para a 
mulher 

- Pode até protestar, mas 
não se defende 
 
- Constante sentimento 
de medo 
 
- Sente-se impotente 
para sair da situação de 
violência 
 
- Aceita realizar as 
fantasias sexuais para 
acalmá-lo 



VIOLÊNCIA CÍCLICA 
“LUA DE MEL” 

Homem Mulher 

- Mostra-se agradável, 
atencioso, cheio de 
gentileza 
 
- Mostra-se apaixonado, dá 
presentes, flores, convida 
para ir ao restaurante 
 
- Tenta convencer a 
mulher que ela tem o 
poder e domínio da 
situação  
 
- Entra em pânico e tem 
medo de ser abandonado 

- Acredita que vai corrigir 
este homem ferido e que 
com o seu amor vai mudá-lo 
 
- Recorda-se do homem 
encantador que a seduziu 
por ocasião do seu primeiro 
encontro 
 
- A esperança de manter o 
casamento renasce e ela se 
sente estimulada a continuar 
com ele 



Cuidado pastoral à mulher 

vítima da violência doméstica 



Informar o que é violência 
doméstica 

Pregar sobre o tema 

Informar sobre as leis 
existentes 

Não espiritualizar 

Acolher a mulher vitimizada 

 



Não banalizar a situação 

Confrontar o agressor 

 Fortalecer sua autoestima 

Mostrar que ela é protagonista de sua vida 

 Encaminhar a uma terapia psicológica 

Tratar do tema com os homens da igreja 

 Informar sobre os recursos disponíveis 
como a Central de Atendimento à Mulher 
(Telefone 180) 24 horas / 7 dias da semana 

 

 



1 Coríntios 14-34 
As mulheres estejam caladas nas igrejas; porque 
lhes não é permitido falar; mas estejam submissas 
como também ordena a lei. 

Colossenses 3-18 
Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, 
como convém no Senhor. 

Tito 2:5 
a serem moderadas, castas, operosas donas de 
casa, bondosas, submissas a seus maridos, para 
que a palavra de Deus não seja blasfemada. 
 

Dar o sentido fiel aos textos 
bíblicos?   




