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1.  A Contribuição da Igreja/ Agência/ Mantenedores/ Família/ Amigos   

1.1. O Papel da Igreja na fase de preparação do candidato 

A Igreja pode ter um papel importante no despertamento de uma visão e compromisso missionário 

dos seus membros, fazendo com que missão esteja sempre presente no currículo de atividades da 

igreja, através de lições da escola dominical, de visitas de missionários, de correspondência regular 

e apoio a alguma(s) família(s) missionária(s), e de grupos de intercessão. Será que nós podemos 

ser instrumentais em organizar um conselho missionário em nossa igreja? A Igreja pode encorajar 

projetos missionários de curta duração, para líderes e membros, e isto pode despertar vocações, e  

abrir olhos e mentes para a tarefa missionária, Tornando estas pessoas mais comprometidas em 

apoiar e sustentar os missionários. Mas não se deve estimular o “turismo missionário”.  

A Igreja pode também ajudar os candidatos para a obra missionária, dando oportunidade para se 

envolverem na obra da igreja, orientando quanto a leituras proveitosas, e encaminhando para um 

bom treinamento, mantendo sempre um relacionamento pessoal, e um cuidado pastoral ativo. 

1.2. No apoio ao missionário que está no campo transcultural 

Visitas de líderes com dons de aconselhamento pastoral são necessárias e apreciadas. Além de 

conviver com o missionário (e sua família) em seu contexto, oferece oportunidade para compartilhar 

suas lutas, dores, frustrações e alegrias, e de orar com eles; tais visitantes podem despertar uma 

intercessão mais comprometida por parte da igreja, e comunicar à igreja as necessidades dos 

missionários, e do grupo com que trabalham, na área de saúde, das finanças, da vida espiritual, etc.  

A igreja também pode mandar seus boletins, algumas fitas gravadas de programas especiais, 

cartões e cartas, para manter os missionários em dia, e bem ligados. Classes de crianças ou 

adolescentes, da escola dominical, podem adotar filhos de missionários e escrever para eles. Outra 

possibilidade é mandar uma vez ou outra um pacote com algumas coisas pouco perecíveis da terra 

natal (para aniversário/natal). Um telefonema de vez em quando é uma grande bênção.  

1.3. Nas Férias 

O missionário que vem do campo, vem com o coração cheio das dores, necessidades e alegrias do 

seu trabalho, e precisa de oportunidades para conversas pessoais com pastores, para falar de sua 

vida, seu trabalho, suas lutas, além de receber oportunidade para compartilhar com a igreja sobre o 

seu trabalho. É importante encontrar pastores e líderes com o coração aberto para o missionário.  

Uma igreja madura deve ajudar com aconselhamento pastoral, encorajar e ajudar o missionário a ter 

o descanso necessário, ajudá-lo na programação de atividades de divulgação, mas sem que ele se 


