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1 – O que é CAPELANIA JUDICIAL?

É um ministério evangelístico pioneiro que foi lançado pela OAPAZ com o objetivo de capacitar
evangelizadores para a missão de levar a mensagem do evangelho as outras pessoas que
estejam envolvidas com problema judiciais (processos na justiça) que tanto quanto a doença e
a prisão, traz amargura e revolta, tirando a paz e o sossego.

2 – Quem pode ser alcançado com os serviços de CAPELANIA JUDICIAL?

Tanto as partes envolvidas em um processo (autor, réu, testemunhas, advogados, juiz, oficial
de justiça) quanto seus familiares também precisam de palavras de amor, conforto e esperança
até como meio de amenizar os danosos efeitos psicológicos do conflito .
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Mais ainda a parte autora e a parte ré cuja revolta geralmente toma conta delas pela
insatisfação de se sentir prejudicada.

Através de voluntários capacitados e credenciados, todas estas pessoas envolvidas em um
processo estarão recebendo atendimento espiritual, emocional, social, recreativo e
educacional, sem distinção de credo, raça, sexo ou classe social.

3 – Como age o CAPELÃO JUDICIAL?

Através de indicação, atua levando assistência espiritual às partes envolvidas em processos
judiciais e seus familiares próximos, ajudando-as a visualizar as desvantagens de uma briga na
justiça e dando a elas uma mensagem de conforto, consolo e esperança - principalmente a
parte que está perdendo ou já perdeu a causa - minimizando assim o desgaste natural do
conflito. Eventualmente, com a devida autorização da autoridade judicial local, pode também
prestar assistência espiritual aos servidores do judiciário que sofrem um elevado stress diante
da constante pressão da sociedade e da mídia.

4 - A atividade do CAPELÃO JUDICIAL é remunerada?

NÃO. É uma atividade voluntária.

========================================================================
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Se você ainda tem alguma dúvida, envie-nos sua pergunta clicando aqui.

Se você deseja se tornar um(a) CAPELÃ(O) DA PAZ, envie-nos o formulário clicando aqui.
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