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PASTORAL 
PRÉ-JUDICIÁRIA

Noções Básicas de Entrevista
Diocese de São José dos Pinhais
Ano 2017

 

O que é a Pastoral Pré-Judiciária?

� É uma pastoral, anterior ao processo 
nulidade do matrimônio, com o intuito de 
favorecer o acesso das pessoas ao 
tribunal eclesiástico, se for o caso de 
entrar com um processo de nulidade. 

 

Não vamos favorecer e nem estimular 
os processos de nulidade matrimonial, 

mas agilizar o processo.
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Papa Francisco nos pede uma Igreja 
acolhedora, missionária, misericordiosa, 
voltada para as necessidades humanas.

 
 
Independente da nossa formação profissional e conhecimentos adquiridos ao longo 
da vida, somos todos LEIGOS com a missão de servir em uma nova pastoral. 
E o primeiro passo é planejar o nosso trabalho! 

Como funcionará a Pastoral?

TRIBUNAL ECLESIÁSTICOTRIBUNAL ECLESIÁSTICO

PADRESPADRES

DIÁCONOSDIÁCONOS

LEIGOSLEIGOS

 

Qual é o papel do agente pastoral?

� Entrevistar

� Organizar documentos

� Encaminhar
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Noções básicas de 
Entrevista

 

O que é entrevista?

� É uma conversa geralmente entre duas ou 
mais pessoas, sendo que uma delas 
responde às perguntas da outra. 

 

PLANEJAMENTO

1. Pessoal (aspecto humano)
2. Ambiente
3. Entrevista
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Aspectos Pessoas

C

H

A

onhecimento

abilidades

titudes

 
 
CONHECIMENTO 

O que eu preciso conhecer?

� Igreja católica
� Pastoral Pré-Judiciária
� Procedimentos do trabalho pastoral

Portanto... Eu preciso:
� Ler (bíblia, artigos e livros indicados)
� Participar de treinamentos e formações.
� Manter-se atualizado.

 
 
HABILIDADES: 

HABILIDADESHABILIDADES

� ACOLHIDA
� ESCUTA
� RESPOSTA
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Habilidade para:

1. Ler
2. Falar (comunicação)
3. Fazer perguntas
4. Escrever respostas (analise e sintese)
5. Organizar (documentos, papéis em 

geral)
6. Planejar o tempo
7. Relacionamento interpessoal

 
E NÓS NASCEMOS COM TODAS ESSAS HABILIDADES? 
 
Precisamos desenvolver habilidades especificas para o trabalho pastoral.  
Somos pessoas diferentes.  
Pensamos, agimos e reagimos ao mundo de maneira diferente também!  
Portanto, conhecer a si próprio é fundamental!  
Conheça-te a ti mesmo! 
 
Há 3 estilos de aprendizagem: 

a) Visual 
b) Auditivo 
c) Cinestésico 

 
 
 
 
ATITUDES: 
 

ATITUDES
� Como devo me comportar?
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ATITUDES: 

 

1. Amor ao próximo - se despir do preconceito e se vestir de misericórdia 

2. Compaixão - “Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso.” 
(Mt 6, 36) e “Revistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, 
mansidão, paciência.” (Col 3,12) 

3. Humildade - Saber reconhecer as suas próprias fragilidades, sendo honesto 
consigo mesmo. “Quem de vocês quiser tornar-se grande, seja aquele que 
serve a vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de 
vocês.”  (Mt 20,26-27) 

4. Bondade - Ser bom significa dar atenção. Não julgue e não serão julgados. 
Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados”. (Lc 
6,37) 

5. Paciência - É ter autocontrole, pois a pressa, o cansaço, o desanimo e a 
irritação são inimigos da paciência. “Se comportem segundo a diginidade da 
vocação para a qual foram chamados: com toda humildade e bondade, com 
paciência, suportando-se uns aos outros no amor e procurando manter a 
unidade do Espírito pelo laço da paz”. (Ef 4,2) 

6. Gentileza - “Regra de ouro: tratem as pessoas como vocês gostariam que 
elas tratassem vocês.” (Lc 6,31).  

7. Respeito - Você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não repara 
na trave que está em seu próprio olho? (Mt 7, 3) 

8. Atitudes éticas – Pontualidade, imparcialidade e confidencialidade. 

9. Ser misericordioso! 

 
 

Noções Básicas de 
Entrevista:
Ambiente e etapas da 
entrevista
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AMBIENTE

� Lugar agradável e adequado que favoreça a 
concentração, o diálogo e uma relação de 
confiança.

� Preparar a sala (fechada c/ ventilação).
� Mesa, cadeiras ou poltronas.
� Material (papel p/ anotações, canetas, 

formulários, livro, etc)
� Relógio
� Água, lenço de papel, etc....

 

Antes de iniciar a entrevista

 
ENTREVISTA 

Entrevistador e Entrevistado

 
 
 



Agosto/2017 - Noções Básicas de Entrevista - Pastoral Pré-Judiciária – Psic. Andréa Maria Ribas Gondek - CRP/PR 08/7117 8 

Tipo de Entrevista

� Estruturada (roteiro, perguntas fechadas)

� Não-estruturada (perguntas abertas)

� Semi-estruturada

 

ETAPAS DA ENTREVISTA

11ªª etapa) Preparaetapa) Preparaççãoão
� Preparação do local (Checklist)
� Preparação espiritual
� Preparação pessoal

 

22ªª etapa) Acolhidaetapa) Acolhida

33ªª etapa) Rapport / quebraetapa) Rapport / quebra--gelogelo

�Criar empatia com o outro.

�Estabelecer um ambiente de confiança.

�Explicar o objetivo da entrevista.
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Como criar o RAPPORT:

� Sorriso.

� Chamar o outro pelo nome.

� Não entrar direto no assunto.

 

Entrevistador deve tomar cuidado com a sua:

a) Comunicação
b) Apresentação
c) Conduta

44ªª etapa) Dar inetapa) Dar iníício a entrevista em si.cio a entrevista em si.

 

a) COMUNICAÇÃO

� Verbal
- Adequar tom de voz.
- Não falar mais que 

10% do tempo da 
entrevista.

- Não usar gírias.
- Não colocar palavras 

na boca do 
entrevistado.

� Não-Verbal

- Lembrar que o 
nosso corpo também 
fala. (tiques/manias)

- Tomar cuidado com 
gestos e posturas 
inadequadas.

- Olhar atento, sem 
encarar o outro.
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b) Apresentação pessoal

� Discrição na forma de se vestir, 
cumprimentar o outro...

c) Conduta

� Sigilo absoluto.
� Atitude moral e ética. 

 

55ªª etapa) Investigar o caso (histetapa) Investigar o caso (históória) ria) -- seguir o roteiro, seguir o roteiro, 
aplicar os questionaplicar os questionáários e preencher os formulrios e preencher os formuláários.rios.

Cuide do horCuide do horáário.rio.

Não utilize o celular...Não utilize o celular...

Mantenha todo material necessMantenha todo material necessáário rio 
prpróóximo de você.ximo de você.

 

66ªª etapa) Formular perguntas se necessetapa) Formular perguntas se necessáário.rio.

☑ Quem...

☑ Como...

☑ Por quê...

☑ Quando...

☑ Onde...
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77ªª etapa) Fazer as anotaetapa) Fazer as anotaçções necessões necessáárias.rias.

88ªª etapa) Fechamento da entrevistaetapa) Fechamento da entrevista

 

Erros durante a entrevista
� Afeto: sentir simpatia ou antipatia pelo 

entrevistado;
� Entrevista prolongada.
� Não explicar o objetivo da entrevista.
� Não mostrar interesse pela conversa.
� Influenciar as respostas.
� Não estabelecer respeito mútuo.
� Não pedir esclarecimento de informações 

(ficar com dúvidas).
� Fazer mais de uma pergunta de uma vez só.

 

Erros durante a entrevista

� Interromper o entrevistado (atravessar a 
conversa)

� Atender o celular.
� Exagerar nas anotações.
� Não verificar os dados do entrevistado 

(chamar pelo nome errado).
� Supervalorizar a história do outro 

(concordar com os fatos).
� Motivar as respostas.
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Conselho para o Bom Entrevistador

☑ Escute mais, fale menos.
☑ Tome notas durante a entrevista.
☑ Evite distrações.
☑ Não faça comentários sobre as respostas do 

entrevistado.
☑ Não influencie as respostas.
☑ Prepare perguntas objetivas.
☑ Esteja atento ao entrevistado.
☑ Preste atenção à linguagem corporal do outro.

 

Maior de todos os conselhos!

 

Andréa Maria Ribas Gondek
CRP 08/7117

andreagondek@uol.com.br
(41) 9-9967-1807

Obrigada! 

Deus os abençoe!

 


