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Ministros Estevão são cuidadores: Deus é o doador da cura! 
Califórnia, EUA 

 
No ano passado, as Irmãs da Província Rosa 
Mística iniciaram um novo apostolado, em 
parceria com a Igreja Júlia Billiart, 
intitulado Ministério Estevão. O objetivo é 
proporcionar apoio religioso às pessoas que 
estão passando por um momento difícil. 
Este papel é desempenhado por uma pessoa 
treinada pelo Ministério Estêvão. 
 
Várias razões levam homens e mulheres a 
frequentar o programa para se tornarem 
Ministros Estêvão. Robyn Castillo havia 
enfrentado vários desafios em sua vida e, 
naqueles momentos, desejava que houvesse 
alguém para acompanhá-la na trajetória.  
“Senti que talvez eu pudesse fazer isto para 
alguém que estivesse atravessando uma 

crise em sua vida, que pudesse estar lá para ajudar”. 
 

Antes de serem enviados, os candidatos recebem 50 horas de formação.  Palestras, vídeos e leitura sobre 
tópicos tais como: estabelecer limites, ouvir e lidar com sentimentos e emoções.  Várias técnicas 
educacionais - dramatização, oração e trabalho em pequenos grupos - ajuda os candidatos a adquirir as 
habilidades necessárias para prover cuidado confidencial. 
 
Atualmente, Tom Ryan está acompanhando duas pessoas.  Quando perguntado sobre o que o programa 
significou para ele, respondeu: “O programa, naturalmente, não é sobre mim.  É sobre Deus e uma pessoa 
em crise.  No entanto, acredite, enquanto você faz o seu trabalho como Ministro Estêvão, vai aprender 
bastante sobre compaixão, humildade e gratidão”. 
 
A bússola, na imagem abaixo, nos lembra que os Ministros Estêvão são chamados a ser compassivos, cheios 
da fé, dignos de confiança e qualificados. É Cristo cuidando de pessoas através de pessoas. Em Atos 6, 
Estêvão foi escolhido para cuidar dos necessitados. 
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Cuidadores em formação. 
Joan Fisher, Edna Murphy, Ken Merithew,  

Jim Ford e Joan Sparks 


