Missões e o Cuidado Integral do Missionário
Apostila Organizada com base em pesquisa realizada pelo pastor Jader Medeiros

“Há aqueles que ajudam a obra missionária.
Mas poucos os que se preocupam com o missionário da obra”.
Jader Medeiros (Fundador do MCI)

Por que cuidar integralmente dos Missionários?
Porque o cuidado é a expressão do cumprimento do mandamento de Jesus
de amar uns aos outros.

Porque os missionários executam uma tarefa de alto estresse, devido às
mudanças, adaptações culturais e circunstâncias adversas (violência, pobreza
social, guerra, catástrofes naturais, conflitos conjugais e da família dos
conjugues que não aceitam e/ou não entendem o chamado, etc.).

Porque eles atuam em posição estratégica para abertura de novos campos. A
linha de frente da batalha espiritual.

Porque a obra missionária não é a tarefa particular do missionário, mas da
igreja e ele não consegue nem deve agir sem apoio e cuidado dela.

Porque é uma responsabilidade ética, moral e coerente.
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Quem executa o cuidado do missionário?
O cuidado é uma responsabilidade compartilhada.
- Igreja
- Agências Missionárias
- O membro do Corpo de Cristo
- O próprio missionário também deve cuidar-se.

Envolve múltiplas funções:
- Pastoral – Acadêmica – Saúde – Gestora – Logística

Ideias Práticas para Cuidado Integral do Missionário
- Oração pelo missionário, pela missionária, pelos conjugues, pelos filhos,
pelos familiares que não aceitam.
- Ofertas Financeiras Relevantes e Continuadas. Exemplo: Aluguel, Escola,
Parcela de um veículo, Gás, Energia. (Tenho uma irmã que envia todo mês a
ofertinha do gás de cozinha).
- Suprir com materiais de estudo.
- Custear Congressos, Encontros e Seminários.
- Proporcionar alívios recreativos e condições de educação aos filhos dos
missionários.
- Escrever, Enviar E-mails, Telefonar.
- Visitar
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- Apoiar aos missionários no campo através de avanços organizados em
parceria com os mesmos, igrejas e agências.
- Proporcionar e/ou viabilizar cuidado nas seguintes áreas: física, psíquicaemocional e espiritual (Para o Missionário, a Esposa e os filhos. Às vezes
separadamente, às vezes juntos)
- Ofereça repouso, cuidado médico e lugares para descansar (você também
pode doar um fim de semana de lazer para um casal e/ou sua família
missionária em uma casa de campo ou de praia por exemplo).
- Una-se com outros que têm o interesse em servir aos missionários e assim ir
ampliando nossos serviços.

Sete Maneiras de Orar por um missionário
1. Ore para que as portas sejam abertas Cl 4.2, 3
Portas abertas nem sempre são garantia de que os missionários chegarão aos corações
das pessoas. Muitos missionários trabalham em países de acesso difícil. Mas “portas
abertas” incluem mais do que somente acesso às nações e grupos de pessoas. Cada
coração também necessita estar aberto e receptivo à verdade de Deus.
2. Ore por ousadia para testemunhar Ef 6.19
Missionários são pessoas normais que temem dor e rejeição tanto quanto qualquer
outra pessoa. Quando se deparam com oposição, eles precisam da força que vem de
Deus para ajudá-los a permanecer firmes.
3. Ore para que a Palavra de Deus seja propagada 2 Ts 3.1
Obstáculos precisam ser removidos para permitir que a Palavra de Deus seja espalhada
rápida e livremente. Remover obstáculos implica resistência resoluta na guerra
espiritual. Assim como Arão e Hur sustentara os braços de Moisés na batalha contra os
amalequitas (cf. Êxodo 17.12), você pode sustentar os braços cansados de missionários
por meio de suas orações.
4. Ore por proteção 2 Ts 3.2
Portas abertas em países de difícil acesso podem também gerar perigo e dano pessoal
para os missionários que entram naquelas áreas. Pessoas resistentes ao Evangelho
podem expressar sua resistência de forma direta e, muitas vezes, nociva. Processo
semelhante acontece em regiões isoladas do Brasil dominadas por maioria de outra
religião.
5. Ore pelo ministério Rm 15.31
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Cooperação e parcerias são essenciais ao ministério e vitais ao progresso do trabalho.
Ore para que o ministério e a atitude do missionário sejam dignos de aceitação.
6. Ore por direcionamento de Deus Rm 15.32
Muitos missionários realizam viagens nacionais e internacionais frequentemente. Seus
meios de transporte variam de país para país e, às vezes, envolvem situações tensas.
7. Ore por refrigério Rm 15.32
Missionários enfrentam muitas das mesmas pressões que você enfrenta na vida, como
esmagadora carga de trabalho, conflitos em relacionamentos e incertezas financeiras.
Às vezes, entretanto, missionários lutam sozinhos com essas questões. Sem a amizade e
o apoio de outros cristãos. Morar e trabalhar em outra cultura acrescenta um elemento
que pode esgotar a vitalidade física, emocional e espiritual deles. O apóstolo Paulo foi
um missionário e um homem de oração. Ele orou por aqueles que estavam sem Cristo,
pelos cristãos e pelas novas igrejas estabelecidas sob seu ministério. “Recomendo-lhes,
irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em
minha luta, orando a Deus em meu favor”. (Rm 15.30 NVI) Paulo sabia que a oração
trazia resultados: “Ele continuará nos livrando, enquanto vocês nos ajudam com as
suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido
em resposta às orações de muitos.” (2 Co 1.10b e 11 – NVI) Em sua carta, Paulo faz
pedidos específicos de oração para que os cristãos orassem. Como companheiro de
oração com aqueles que são chamados a ir, você também provocará um impacto que
pode alcançar o mundo todo. Os pedidos de oração de Paulo mostram como orar com
entendimento e eficácia, mas não para nisso. Então, ore. Ore para que um dia, todos os
povos ao redor do mundo tenham em breve a Palavra de Deus na língua que lhes fala
ao coração.

O que falam sobre o Missionário/Pastor
“O Cuidado Integral do Missionário ameniza ansiedades, medos, sentimentos de
incapacidade, insegurança, desmotivação, bem como choque cultural, apoio na
diminuição ou resolução de conflitos de relacionamento com a cultura, filhos, esposa (o)
e também contribui para um nível satisfatório de qualidade de vida e outros aspectos da
vida espiritual, física e emocional” Cassia Miertschink
"Se pudesse dar um conselho a jovens pastores, diria que eles devem se preparar para
as decepções. Sim, entre todos os problemas que tive que enfrentar nestes 34 anos de
caminhada, o que mais me pesou foi a decepção com pessoas. É difícil lidar com a perda,
seja por que motivo for, de quem já se sentou na sua mesa. Paulo acabou seus dias com
a tristeza de quem sentia-se só. Ele afirmou para Timóteo: 'Todos me abandonaram'.
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Havia, penso, profunda tristeza no coração do apóstolo. Os anos aliviam a dor, mas dá
certa nostalgia, as vezes. Sinto falta de alguns irmãos, e procuro não guardar nenhuma
amargura contra eles. Mas o custo de lidar com essas perdas foi muito alto para mim.
Portanto, se você está começando, saiba, você terá muitas decepções, com os de perto, e
com os de longe, não desfaleça! Ao final, talvez haja pouca gente íntima junto a você.
Foi assim também com Jesus, na derradeira hora, apenas João ficou com ele... Mas se tu
estais comigo, Senhor, de que me ressentirei?" Carlos Moreira

"Missionários nunca são pedintes. Eles são embaixadores que nos dão a oportunidade
de nos tornarmos parceiros com eles através de nossas orações e ofertas, enquanto eles
oferecem suas vidas!" Harry Ironside

“Parece que parte da igreja evangélica brasileira considera o trabalho missionário,
como inferior. Isto se percebe nitidamente na forma de tratamento que o missionário
recebe, isto sem falar é claro, nos baixos salários que lhes são pagos. O descaso com
que algumas igrejas tratam os seus missionários é impressionante. Basta a crise bater a
porta que a primeira coisa a ser cortada é o salário do obreiro. Lamentavelmente nas
reuniões de ministério, conselhos, ou assembleia, volta e meia aparece alguém
dizendo: “pra que mandar esse dinheiro todo para o missionário? Não temos condições! Nossas
contas estão elevadíssimas, precisamos cortar gastos.” Caro leitor vamos combinar uma
coisa? Além de pagar mal (porque missionários na maioria das vezes recebem esmolas e
não salários) a igreja ao enfrentar uma crise financeira quer diminuir o salário do
missionário? Por favor responda sinceramente: Seria isto justo? Por acaso o
missionário não tem contas à pagar? Não possui aluguel, não tem que comprar
alimentos, pagar a escola dos filhos, vestir-se, comprar remédios? Pois é, o problema é
que boa parte da igreja tá se lixando para os missionários e suas missões. Infelizmente,
não são poucos que diante da falta de recursos por parte da igreja são obrigados a
desistir dos seus projetos, retornando ao país de origem. Prezado amigo, assusta-me o
fato em saber que a Igreja de Jesus gasta milhões de reais anualmente embelezando
seus templos enquanto quase nada se faz em prol do trabalho missionário. Para piorar a
situação, em nome de uma visão megalomaníaca pastores investem os recursos do
Reino comprando carros, helicópteros e aviões, cujo benefício é nada mais , nada menos
do que o seu próprio bem estar. Não me admiro em saber que no mundo inteiro a tarefa
da Grande Comissão ainda esteja por se realizar! Cerca de 90% do dinheiro arrecadado
na igreja é investido na própria igreja, sete por cento em iniciativas evangelísticas onde
o evangelho já foi pregado antes, e apenas três por cento em iniciativas missionárias
para aqueles povos que nunca ouviram o evangelho. Isto posto, penso que a Igreja de
Cristo precisa rever seus conceitos quanto ao seu investimento no trabalho
missionário. Em minha caminhada pelo mundo, tenho conhecido gente santa e
compromissada com o Evangelho da Salvação Eterna, e que por amor ao Pai, saíram de
seus países , indo para a Amazônia, África, Ásia, Peru, Haiti e centenas de outros
lugares mais, cuja paixão é o de anunciar o Desejado das nações. Diante disto, afirmo
sem titubeios que pessoas deste quilate , não devem ser tratadas com desprezo e
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indiferença, antes pelo contrário, devem receber por parte da igreja brasileira todo
apoio possível, o que inclui investimento financeiro.” Renato Vargens
“Costumo dizer, inda mais nessa vida que tenho de Missionário no Sertão, Vive-se
como Chicó e João Grillo: "Fica rico, fica pobre..." Lamentável e ao mesmo tempo
encorajador, é saber que não sou o único. Muitas são as vezes em que temos em nossa
conta as chamadas ofertas direcionais. Ou seja, passo por situações em que tenho dois
mil reais para uma reforma da igreja mas não tenho duzentos para fazer uma feirinha.
Dez mil na conta pra perfurar um poço enquanto não tenho quatrocentos e cinquenta
reais para pagar o aluguel da casa onde moro.” Pr. Jader Medeiros.
“Lembro-me de uma visita missionária à cidade de Cubati na Paraiba. Lá encontrei a
esposa do pastor deprimida em cima de uma cama por não poder ajudar e nem
alimentar os irmãos que caminhavam de 15 a 20 Km para virem aos cultos. Ela se
ressentia de não poder lhes oferecer um simples lanche para repor as energias da longa
caminhada. Ali deixamos duas cestas básicas grandes que foram bastante celebradas.”
Rev. Sidney Xaxá

O QUE MAIS ME IRRITA NO MINISTÉRIO
PASTORAL/MISSIONÁRIO
Uma das coisas que mais me irrita no ministério pastoral em contexto
brasileiro, é você ter que dar satisfação de coisas comuns da vida para pessoas que nem
fazem parte da Igreja que você pastoreia, ou para pessoas que nem se importam de
verdade com você. É triste ver esposas de pastores amigos meus tendo que explicar o
porquê estão usando um sapato novo, um pouco mais caro. Ou pastores sendo privados
de publicar fotos em algum restaurante ou em algum local mais legal.
Entenda de uma vez por todas:
1— Em média 95% das vezes que um pastor vai em algum lugar bacana, alguém pagou
pra ele.
2— Existem vezes que um pastor está com quase nada de dinheiro, mas alguém lhe dá
uma oferta e lhe diz: “Estou lhe dando esse dinheiro para você sair com a sua esposa.
Descanse um pouco.”
3— 95% das roupas que um pastor tem vem de doações (ou do dinheiro ou da roupa).
Eu não compro calçados há mais de 3 anos.
4— O salário do pastor vem das ofertas. Isso não significa que ele não possa
economizar e usar como bem quiser. Ou em uma viagem ou em algum bem.
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5— Pastor não é porco de engorda, onde você só tem que se preocupar se ele tem
comida.
6— O seu pastor não tem culpa de toda a roubalheira que os pregadores do evangelho
da prosperidade fazem no Brasil. Ele continua sendo digno do seu salário.
7— Se uma foto do seu pastor em algum local bacana faz você ofertar menos no
domingo, por favor, nunca mais oferte. Fique com o dinheiro para você. Tenho certeza
que não fará falta.
8— Pastores de verdade tem muito mais gastos com a Igreja do que os demais
membros. Pergunte ao seu pastor o que ele gasta em alimentação pra ele e pra quem
ele recebe. Pergunte quanto ele gasta com gasolina. Você vai se surpreender.
9— Jesus, o Pastor modelo, viveu de ofertas e dos bens de mulheres que eram gratas
(Lc 8.1-3).
10— Um pastor de verdade, sempre perde muito mais dinheiro por ter escolhido
seguir o ministério pastoral. A maioria que conheço abandonou algo que lhe daria
muito mais dinheiro.
11— Se você só está alegre quando o seu pastor passa necessidades, seria melhor você
analisar novamente a sua fé.
12— Entenda: O seu pastor pode comer hoje num restaurante de 500 Reais o prato, e
no dia de amanhã ter que comer pão com ovo. Existem pessoas que nos convidam para
eventos caros, mas isso não nos dá direito de pedir dinheiro para essas pessoas. Um
pastor pode ter necessidades sim, mesmo depois de ter sido marcado naquele
restaurante caro da cidade.
Jackson Jacques

Resumo de Conceito
Podemos conceituar o cuidado integral como: investimento intencional e
permanente do missionário em si mesmo, da igreja enviadora e da agência em
todas as dimensões (espiritual, emocional, físico, familiar, educacional e
financeira) da vida do missionário e durante todas as fases da carreira
missionária (processo de seleção, preparo e treinamento pré- campo, envio e
chegada ao campo, a execução do projeto, mudança ou transferência e
desligamento ou aposentadoria). Tudo isto contribui para que ele seja uma pessoa
saudável no cumprimento do seu ministério. Neste processo de cuidado, é de grande
importância a comunicação entre o enviado e a enviadora, em At 14.27,28, vemos que o
apóstolo Paulo voltava regularmente à igreja de Antioquia (que enviou Paulo e
Barnabé na 1ª viagem missionária) para relatar quão grandes coisas Deus fizera por
eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Quando o Apóstolo Paulo convida a igreja
em Roma para “encaminhá-lo” à Espanha (Rm 15.24), seu desejo é que ela se torne
sócia do empreendimento missionário. O termo que ele usa inclui tanto um apoio moral
e geral quanto uma participação integral no projeto “indo juntos” ao campo
missionário. Na época, não tinha sistema bancário internacional, nem fácil envio de
recursos, o que existia eram várias igrejas que ajudavam o missionário no caminho. A
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igreja que mais ajudou o apóstolo foi a de Filipos. Agradecido, Paulo, envia uma carta
de reconhecimento que flui do seu coração onde trata os membros como amigos
íntimos. Veja: “Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as
minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que
vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que
aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo
que assim me sinto a respeito de vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois, quer
nas correntes que me prendem quer defendendo e confirmando o evangelho, todos
vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho
saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus.” (Fl 1. 3-8).

Conclusão
Muitos missionários ficam sem direção, desencorajados e enfraquecidos
quando não são acompanhados de perto pela sua igreja ou organização. Vocações
frustradas são marcas da falta de cuidado missionário. Cremos que caminhar juntos
faz toda a diferença e que, assim como o preparo, esta etapa não deve ser vista como
um bônus e sim como regra para o envio.
O cuidado é abrangente e envolve o acompanhamento do missionário em seu processo
de envio, assim como durante o tempo que ele passa no campo e também em seu
retorno. Além disso, se atém a assistir o missionário não só nos momentos de crise,
mas, sobretudo em ações de acolhimento e acompanhamento, que envolvem inclusive
a prevenção. “Isso ameniza ansiedades, medos, sentimentos de incapacidade,
insegurança, desmotivação, bem como choque cultural, apoio na diminuição ou
resolução de conflitos de relacionamento com a cultura, filhos, esposa (o) e também
contribui para um nível satisfatório de qualidade de vida e outros aspectos da vida
espiritual, física e emocional”, explica Cassia Miertschink, que faz parte do programa
de Cuidado Missionário da Missão Mais no Brasil. O diretor nacional da desta
agência, Luiz Renato Maia, comenta que uma das pontas do cuidado missionário é o
relacionamento com a igreja local. “Dentro desse processo, tentamos envolver a
igreja do obreiro, seja com envio de cartas ou com uma comunicação periódica”. A
igreja deveria ser primeira responsável pelo cuidado missionário, já que a vida
ministerial dele se reflete neste espaço, mas ainda precisamos avançar nesse sentido.
“Ter essa rede de apoio da igreja faz muita diferença, pois o missionário sente que
tem a quem recorrer e que não está só. Para isso, é preciso que seja aceito como
pessoa humana e não um super herói que não tem suas dificuldades, medos e falhas”.
O cuidado permite que os missionários estejam focados na missão de Deus em suas
vidas, o que contribui para um relacionamento mais autêntico e pleno com Deus e
fortalece a igreja como Corpo. Ore conosco para que, a cada dia, mais pessoas sejam
tocadas pelo entendimento da abrangência que o cuidado missionário alcança e de sua
importância.
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Algumas Bases Bíblicas para fazer missões
E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos
16:15
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na
terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a
vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". Mateus 28:18-20
O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para
levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração
quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros,
Isaías 61:1
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante
dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: "A
colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da
colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10:1-2
Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as
serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus 10:16
Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os
envio". João 20:21
Mas o Senhor disse a Ananias: "Vá! Este homem é meu instrumento escolhido para
levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Atos dos
Apóstolos 9:15
porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". Como, pois, invocarão
aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E
como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
Como está escrito: "Como são belos os pés dos que anunciam boas-novas!" Romanos
10:13-15
Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos!
Salmos 96:3
Escolheu doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a
pregar
Marcos 3:14
Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós?" E eu
respondi: Eis-me aqui. Envia-me! Isaías 6:8
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Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra". Atos
dos Apóstolos 1:8
Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: "Separem-me
Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado". Assim, depois de jejuar e orar,
impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Atos dos Apóstolos 13:2-3
Pois assim o Senhor nos ordenou: " 'Eu fiz de você luz para os gentios, para que você
leve a salvação até aos confins da terra'". Atos dos Apóstolos 13:47
Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim
mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor
Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus.
Atos dos Apóstolos 20:24
Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas-novas, que proclamam
a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: "O seu
Deus reina!" Isaías 52:7
E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as
nações, e então virá o fim. Mateus 24:14
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