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O QUE É ESPIRITUALIDADE ?A

A espiritualidade é a forma como nos relacionamos 
com nós mesmos, com as outras pessoas e com o 
que é sagrado, seja Deus, o cosmos, a natureza ou 
qualquer ser superior. Adultos e crianças buscam 
o significado da finitude. A espiritualidade se 
expressa por meio das crenças, valores, tradições 
e práticas. Os cuidados espirituais fazem parte 
da atenção integral e dos cuidados paliativos.

Quando seu filho faz perguntas difíceis ou de 
profunda reflexão sobre o câncer, pode ser que 
você não saiba responder. Isso é normal.
Lembre-se de que algumas perguntas, como 
“por que tenho câncer?” “por que tenho que fazer 
quimioterapia se já estou cansado?”, podem não 
ter resposta. A busca de respostas a perguntas 
complexas e transcendentes pode ser uma viagem 
que pode ser feita junto, em família. Converta sua 
incerteza em curiosidade – isso pode iluminar seu 
caminho até o descobrimento ou o desenvolvimento 
de sua espiritualidade de uma forma progressiva e 
enriquecedora.

EM QUE CONSISTE O DESENVOLVIMENTO 
DA ESPIRITUALIDADE ? B

A equipe de 
cuidados 
paliativos

atenderá suas 
necessidades 

espirituais
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COMO POSSO DESENVOLVER A 
ESPIRITUALIDADE COM MEU FILHO ?C

• Reafirme as perguntas do seu filho. 
Faça-0 saber que seus pensamentos 
sobre o sagrado, o superior, transcendem 
o espiritual e são importantes. 
Compartilhe suas crenças e pergunte ao 
seu filho o que ele acha.

• Mantenha-se aberto ao diálogo, 
independentemente do tema. As 
crianças não precisam de respostas 
rápidas.

• Escute as inquietudes do seu filho. 
Responda com a verdade e de uma 
forma simples e tranquila.

• Não é fácil reconhecer quando pais e 
crianças têm necessidades espirituais. 
Temos que reconhecer esses momentos 
e dar apoio. Cada situação é uma 
oportunidade única de análise. Não 
tenha medo de dizer “não sei”.

Ninguém pode lhe dizer exatamente o que você deve fazer ou que 
ferramentas deve utilizar como guia para o desenvolvimento da 

espiritualidade junto com seu filho.

• Se achar necessário, consulte seu 
consultor espiritual, seja ele um padre, 
um pastor ou outra pessoa, desde 
que seja de sua confiança. Busque 
informações em livros de sua fé (por 
exemplo: a Bíblia, se for cristão).
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POR QUE É IMPORTANTE REALIZAR 
PRÁTICAS ESPIRITUAIS COM MEU FILHO ?D

A importância das práticas espirituais é a geração 
de uma força interior que vai se formando pouco 
a pouco e gera frutos justamente quando você está 
com medo, atormentado, e se dá conta da finitude 
da vida do seu filho e da sua família.

É  FUNDAMENTAL

COMO POSSO REALIZAR PRÁTICAS 
ESPIRITUAIS COM MEU FILHO ? E

• Ore ou reze com seu filho, permitindo que ele conduza as 
orações se quiser.

• Pratique uma religião, seja membro de um grupo de orações, 
realiza rituais de acordo com sua fé.

• Participe das reuniões em grupo, pratique meditação e 
relaxamento.

• Fazer exercícios de respiração.
• Toque um instrumento musical, desenhe, faça arte.
• Leia, escreva, conte histórias. Caso se trate de uma criança maior, 

promova a leitura de poesias, histórias e livros.
• Leve um diário e escreva o pensamento do dia.
• Deixe tempo e espaço para apoio e comunicação particulares.
• Comemore os aniversários e as datas importantes, como o 

Natal.
• Vá ao teatro; compartilhe histórias e filmes com seu filho.
• Estude os livros sagrados e as escrituras, como a Bíblia, se você 

professa o cristianismo.
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Esta série de módulos sobre cuidados paliativos
tem como objetivo dar aos pais e/ou cuidadores de 
crianças e adolescentes com câncer as informações 

necessárias para que eles possam prestar os melhores 
cuidados e ações para satisfazer as necessidades 
físicas, socioemocionais e espirituais, próprias do 

desenvolvimento de seus entes queridos e daqueles 
que padecem com doenças incuráveis.

Nestes módulos quando falamos de “seu filho” ou “a criança”, 
nos referimos tanto a meninos como meninas, crianças ou 

adolescentes.

Este guia foi produzido no âmbito da Iniciativa Global da OPAS contra o Câncer Infantil.

p

OPAS/NMH/NV/cvn7/21-0040 
© Organização Pan-Americana da Saúde, 2022. Alguns direitos reservados. Este trabalho é 

disponibilizado sob licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.


