
O que fazer ao descobrir que alguém 
da minha família está homossexual? 

Como lidar com esta 

situação?



Luto (perdas)

 O luto é uma experiência pela qual todos os 
indivíduos passam pelo menos uma vez ao 
longo da vida. É uma reação inerente à 
condição humana e representa a resposta à 
perda de algo ou de alguém.

 É um processo que inclui um conjunto de 
sentimentos que levam mais ou menos 
tempo a serem resolvidos, dependendo da 
pessoa ou situação em particular.



Choque

►Reação inicial à perda, atordoamento.

►Perda da Segurança: Fato novo. De 
repente, você sente como se aquela 
pessoa fosse um estranho, quando 
esta faceta de sua personalidade, 
antes desconhecida para você é 
revelada. A vida agora toma um rumo 
estranho, numa direção desconhecida, 
e você pode sentir-se extremamente 
desorientado.



►Perda do Controle: De repente, a vida 
parece totalmente fora de controle. Os 
acontecimentos lhe empurram numa 
direção que você nunca imaginou 
trilhar. 

►Perda dos Planos Futuros: Antes da 
descoberta, o futuro parecia tão certo 
e feliz. 

►Perda da Reputação: O que as pessoas 
dirão agora? E você se sente tão 
isolado. Como pode contar alguém?



►Perda de Relações: Quanto mais 
profundo o laço entre você e a outra 
pessoa, mais profunda é a dor da 
descoberta de sua homossexualidade. 
Você sabe que esta relação mudou 
definitivamente. 

TRISTEZA!



Sintomas do choque

►Algumas pessoas reagem entrando em 
um estado de frieza profunda. Tornam-
se robôs, andando como autômatos, 
passando por cima de suas emoções 
como zumbis. A frieza pode funcionar 
como um analgésico para ajudar a 
suportar a dor. Com o passar do tempo 
a sensação paralisante diminui. Digerir 
a dor é o único jeito de resolvê-la.



Stress
►Náusea, enxaqueca, insônia, perda de 

apetite e desinteresse na intimidade 
conjugal.

►Ex. após rolar na cama por horas, 
Janice dormia, mas só para sonhar 
com os maravilhosos tempos de 
pureza da filha cristã. Elas riam e 
trocavam confidências, do jeito que 
sempre fora até então. Janice 
acordava com um sorriso nos lábios, 
que era imediatamente substituído por 
uma pontada de dor quando lembrava-
se que sua preciosa filha deixara a 
casa para morar com uma amante.



Negação

 Mecanismo de defesa que a própria 

pessoa utiliza de forma inconsciente e 

que a leva a não acreditar ou a não querer 

acreditar no que aconteceu. `Eu não 

acredito...´ `Não pode ser possível´. `É só 

uma fase...´ `Ele (a) não é assim, são as 

más influências 



Emoções variadas

 Tristeza

 Choro em momentos impróprios, emoções 

despertadas através de associações só 

compreensíveis pela própria pessoa.

 Raiva (protesto)

 Pânico

 Procurando soluções



Desorganização

 Nostalgia pelo jeito que as coisas 
costumavam ser

 Isolamento longe do convívio social

 Perda do interesse pela vida quando nos 
concentramos demais em um problema, 
normalmente paramos de fazer outras 
coisas que poderiam nos ajudar a passar 
pela dor



Resistência

 A volta da normalidade. Como continuar a 

viver:

 Mudanças à longo prazo são resultado de 

um profundo comprometimento que leva 

tempo para se estabelecer e a primeira 

motivação deve ser da família.



Reorganização

Diminuição da tristeza profunda

Encontrando esperança de novo

Novo crescimento espiritual

Encarando a realidade: 
Conscientizamo-nos que nada mais 
será como antes. A vida mudou para 
sempre. Nunca mais olharemos para 
aquele ente querido com o mesmo 
olhar de inocência. Embora doloroso, 
devemos aceitar este fato e lidar 
com suas implicações.



• Nosso ente querido pode não mais voltar aos 

trilhos, pelo menos tão logo quanto esperamos. 

Mas podemos continuar a nossa vida, mesmo 

conscientes, de que o ser amado escolheu trilhar 

o caminho errado. Normalmente neste ponto já 

tentamos tudo que um ser humano poderia para 

trazê-lo de volta. Não temos outra alternativa a 

não ser entregar tudo nas mãos de Deus. 

Eventualmente usar o que Deus nos ensinou 

para ajudar outros irmãos que estejam na mesma 

situação. Começamos então a achar algo de bom 

numa situação tão ruim. (2 Coríntios 1:3-4) 



Reorganização

Aprendendo a deixar as coisas 
como estão: Temos esperança no 
futuro mas não podemos controlar a 
vida de ninguém. Cada pessoa é 
responsável por suas escolhas. 
Podemos influenciá-los 
benignamente, mas não podemos 
exercer uma força de polícia e forçá-
los a realizar nossos desejos. 



 Aceitando nossas responsabilidades

 Passar pela dor incluir aceitar 
responsabilidades pelos erros do passado 
e procurar sabedoria de fazer a coisa certa 
já. 



Passando pela Dor

 A pessoa que não consegue entregar o 
problema a Deus pode facilmente afundar-se 
na amargura.

 Procure pessoas que possam dar suporte 
emocional constante. Ex.: Grupo de pais

 Exame clínico completo: stress prolongado 
pode causar alterações na química do corpo.

 Pense na possibilidade de usar anti-
depressivos.



Lutando contra a condenação!

 No mundo cristão, a depressão algumas 
vezes é vista como uma falha resultante da 
inabilidade em se confiar em Deus. Mas a 
bíblia mostra que algumas das figuras 
bíblicas mais importantes sofreram crises de 
grande descontentamento. Ex.: Jonas e 
Elias.

 Não há nada de mais em ser fraco. 2 Cor. 
12.9



Como lidar com o filho?

 Pais cristãos iniciam uma batalha em busca 

da melhor forma para lidar com seu filho 

homossexual. Normalmente eles querem 

continuar oferecendo seu amor, mas por 

outro lado não querem demonstrar apoio ao 

comportamento do filho. Alguns pais sentem 

a necessidade de negar aceitação, pois 

consideram que estariam assim, aprovando 

tal comportamento.



Aceitação x Aprovação

 Aceitação: Reconhecer a realidade do 

comportamento e da escolha de uma 

pessoa.

 Aprovação: Confirmar que algo é bom ou 

certo, o que valida o comportamento ou 

escolha de uma pessoa.



 O mais apropriado é deixar que seu filho 

rebelde saiba que seus pais se magoam com 

suas atitudes. Converse com ele sobre os 

motivos pelos quais desaprovam suas 

decisões. Diga a ele que vocês sempre o 

amarão e que estarão sempre orando por 

ele. Após deixar bem claros os seus pontos 

de vista, é hora de ficar na retaguarda e 

simplesmente continuar a amá-lo. 



 Distingüa seu filho de um dos seus vários 

comportamentos.

 Distingüa entre o que eles é e o que ele faz.



Aspectos práticos

 Combinando as visitas: planeje com 

antecedência.

 Separe a homossexualidade da relação 

com seu filho ou filha.

 Faça de conta que seu filho ou filha 

se envolveu com uma pessoa do sexo 

oposto de maneira inapropriada e 

agora tome as decisões.



Aspectos práticos

 Procure conselho em pais que estejam 
passando pela mesma situação.

 O parceiro de seu filho não é um inimigo. É 
alguém que Deus ama assim como Ele 
ama seu filho ou filha. 

 Pais devem ter cuidado de resguardar seu 
casamento. Esta é uma situação que traz 
muito estresse para a relação. Se não 
trabalharem em equipe, a circunstância da 
homossexualidade do filho pode destruir as 
bases da união.


