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O programa de prevenção do Cuidado Integral do Missionário (CIM) tem como objetivo antecipar 

consequências que possam gerar danos à vida dos membros da equipe de Missões Nacionais ou 

trazer prejuízos ao desenvolvimento do seu ministério. 

 

Crescimento Educacional 

 

 

 “O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento; os ouvidos dos sábios 

saem à sua procura.” Pv.18.15 

 

O missionário que deseja cumprir seu ministério de forma saudável deve estar consciente da 

importância do seu desenvolver educacional, para que fortaleça a sua liderança e as outras 

competências essenciais para um ministério eficiente e motivado. Ele deve estar atento ao seu 

desenvolvimento e crescimento pessoal e também deve atentar para o desenvolvimento e 

crescimento de seus filhos e cônjuge. Famílias bem desenvolvidas e preparadas educacionalmente 

estarão mais fortalecidas para as adversidades e desafios da vida e do ministério. 

O cuidado integral buscará sempre incentivar o crescimento educacional pessoal e ministerial, por 

meio da disponibilização de cursos em parceria com a Universidade de Missões e com a indicação de 

bons livros.  
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Adquira novos conhecimentos 

Não podemos estagnar na busca de novos conhecimentos, hoje a internet facilita esta busca. Há 

vários cursos, vídeos e livros sobre todos os assuntos.  

Como adquirir mais conhecimento? 

1. Mude o hábito aos poucos. Se você não gosta de ler, para romper a barreira do hábito, separe 

leituras curtas e de assuntos que atraiam a sua atenção. Gradativamente o hábito de ler se tornará 

um prazer. 

2. Mergulhe em sua área. Busque conhecimentos prioritariamente em sua área de atuação, de forma 

a aumentar conhecimentos específicos ou, pelo menos, manter-se atualizado diante das mudanças 

que teimam em chegar cada vez mais rápido. 

3. Leia em outro idioma. Ler em outro idioma permite que você acumule conhecimentos em duas 

frentes ao mesmo tempo. Faça suas leituras técnicas em inglês, por exemplo. A ideia é escolher fontes 

dos países que são relevantes para sua área de atuação. 

4. Procure cursos online. Algumas universidades públicas e particulares oferecem cursos de 

especialização a distância, gratuitos inclusive, de excelente qualidade e que podem ser de grande valia 

em tempos de redução de despesas. 

5. Tenha um mentor. Se está com tempo livre, aproveite para conversar com pessoas que podem lhe 

acrescentar visões ou dicas de aperfeiçoamento na sua área e aprenda com a vivência e os bons 

exemplos das pessoas que você respeita. 

6. Faça perguntas. Pergunte, sim, tudo o que quer saber, para tudo e para todos que possam trazer luz 

à sua dúvida. Ao contrário do que se imaginou durante muito tempo, ignorante não é o que expõe sua 

situação de desconhecimento fazendo perguntas, mas aquele que se contenta em continuar 

ignorando assuntos, apenas por furtar-se a perguntar do que se trata. 

 

 

 

 

https://www.vagas.com.br/profissoes/dicas/ingles-online-gratuito/
https://www.vagas.com.br/profissoes/dicas/confira-9-cursos-gratuitos-de-grandes-universidades/
https://www.vagas.com.br/profissoes/dicas/confira-9-cursos-gratuitos-de-grandes-universidades/


Agenda Preventiva - CIM 

“Pessoas aptas e saudáveis para multiplicar discípulos” 
 

  

Teste seus conhecimentos  

Muito interessante este site com vários quiz que vão testes seus conhecimentos. 

https://www.sitededicas.com.br/quiz-adulto-conhecimentos-gerais1-facil.htm 

Cursos de aperfeiçoamento grátis e online 

Há vários cursos de aperfeiçoamentos gratuitos para nosso desenvolvimento pessoal e ministerial, dê 

uma olha nestes links e outros que estão disponíveis na internet.  

https://www.primecursos.com.br/ 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/ 

https://www.iped.com.br/cursos-gratis 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead 

 

Como aprendemos?  

Talvez você pense que não precisa reciclar seus conhecimentos e adquirir novos, 

mas este pensamento é de uma pessoa que ignora a importância da instrução. 

Sempre devemos aprender, entenda como aprendemos assistindo estes dois vídeos do livro Como 

aprendemos - Benedict Carey  

https://www.youtube.com/watch?v=UvR5UhwKX38  

https://www.youtube.com/watch?v=_Pf5SEzd284  

 

 

 

 

 

 

https://www.sitededicas.com.br/quiz-adulto-conhecimentos-gerais1-facil.htm
https://www.primecursos.com.br/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
https://www.youtube.com/watch?v=UvR5UhwKX38
https://www.youtube.com/watch?v=_Pf5SEzd284
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Missões Nacionais investindo nos missionários 

 A UniMissões é uma universidade corporativa da Junta de Missões Nacionais que visa o 

aperfeiçoamento das competências de seus colaboradores. Conheça o 

site: http://www.unimissoes.org.br/ 

 Maiores Informações: (21) 2107 -1850 / e-mail: unimissoes@missoesnacionais.org.br 

 PDL (Programa Discipular de Liderança) programa que visa desenvolver e capacitar todos os 

líderes de MN. Em breve maiores informações!  

 Livraria de Missões Nacionais com todos os livros importantes para o nosso desenvolvimento 

ministerial. http://www.livrariamissoesnacionais.org.br/ 

 “Vamos avançar para a Gloria de Deus!” 

 

A importância da lição de casa  

 

 

http://www.unimissoes.org.br/
mailto:unimissoes@missoesnacionais.org.br
http://www.livrariamissoesnacionais.org.br/
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Conheça alguns transtornos na área de educação.  

Os adultos sempre acham que estudar é fácil, divertido e gostoso para os filhos, mas se esquecem de 

suas experiências pessoais na escola e repetem estas frases o tempo todo... Vai estudar! Você só 

estuda e tira esta nota? Mas há crianças e adolescentes que tem dificuldades reais de aprendizagem. 

Você conhece os termos dislexia, discalculia e TDAH? 

Dislexia: dificuldade para aprender a ler e escrever pelos 

métodos tradicionais. A criança lê muito devagar e, como 

fica preocupada em identificar as palavras, ela não 

consegue compreender o que está lendo.  

Discalculia: dificuldade para entender a relação entre os 

números e sua representação na linha mental numérica. 

Tarefas simples como memorizar um número de telefone 

ou calcular um troco tornam-se muito difíceis.  

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH): transtorno neurobiológico, de causas genéticas, 

que aparece na infância e frequentemente acompanha o 

indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por 

sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade.  

É claro que nem os problemas de aprendizagem são transtornos, mas algumas crianças e 

adolescentes precisam de apoio para aprender e se desenvolver na escola. Conheci um jovem que 

tinha dislexia e sua mãe estudou com ele até a faculdade, ela lia os textos para ele poder fazer as 

provas.  

No campo missionário tem muitas crianças a adolescentes que apresentam dificuldades escolares, o 

reforço escolar pode ser uma estratégia de trabalho. 

Missionário ajude seu(a) filho(a) a estudar, aprender e se desenvolver, se ele(a) apresentar 

dificuldades intensifique a ajuda de todas as formas possível. 

Grito! não ensina nada a ninguém, só gera medo e tristeza.  

Algumas crianças desenvolvem comportamentos inadequados na escola por causa da dificuldade de 

aprendizado. 

Ajude as crianças e adolescentes com a lição de casa, pois as dúvidas que ele não tirou em sala de 

aula você pode ajudá-lo a resolver, não deixe tudo na responsabilidade para a escola, temos a nossa 

parte.  
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Dicas para estudar melhor em casa 

1. Reserve um espaço tranquilo para os estudos: Evite lugares agitados em que pessoas entram e 

saem o tempo todo do ambiente. Assim como nós, crianças precisam de silêncio para se 

concentrar, para ler e para raciocinar. Se possível, é muito interessante que vocês decorem 

esse espaço juntos. Uma mesa com elementos que ele goste despertam interesse e constroem 

a ideia de um espaço de trabalho com o jeito deles. 

2. Reserve um tempo fixo e diário para os estudos: Pode parecer missão impossível, e de fato dá 

trabalho no começo, mas estabelecer a “hora do estudo” ensina-os a se organizarem e com o 

exercício eles perceberão que os conteúdos não se acumularão e os tempos de dedicação aos 

estudos serão menores e mais eficientes. Converse com seu filho: Que horas, depois da aula, 

ele está mais desperto (já se alimentou e descansou um pouco) e que não atrapalhará tanto 

um momento de lazer dele? Fixe horários. Você pode negociar qual será a hora, mas seja 

assertivo e não deixe a proposta escapar. 

3. Peça que seu filho(a) faça resumos do que aprendeu no dia: Ele(a) pode escrever como se fosse 

um diário. Aqui é que é legal: Eles contarão, usando as palavras deles, o que aprenderam e é 

nesse momento que eles formalizam o que estudaram, se apropriam do conteúdo e surgem as 

dúvidas e equívocos de entendimento. 

4. Crie um ambiente favorável ao momento: Uma música tranquila de fundo, ou a música que seu 

filho gosta tocando bem baixinho ao fundo; um ambiente claro; uma garrafinha de água; um 

“Oi filho(a), e aí como está indo?” vez ou outra. Tudo isso torna o momento mais agradável e 

menos “punitivo”. 

5. Ao final da hora do estudo, bata papo: Coisas como “e aí, o que estudou hoje” ou uma olhada 

no caderno, te darão confiança se o estudo está caminhando e como ele tem se saído. Tente 

relacionar, junto com seu filho, coisas que ele está estudando com coisas do dia a dia. 

Pergunte se ele precisa de ajuda. 

6. Ajude seu filho(a) a se organizar: São muitas disciplinas e muito conteúdo. Por vezes a 

dificuldade nos estudos em casa é organização. Defina os dias em que serão estudadas cada 

matéria para que atenda às necessidades dele. 

Seja presente, isso é o mais importante. Busque ajuda se precisar.  

 

 Você lembra do livro caminho suave? Neste link tem o PDF 

http://www.smeourinhos.com.br/Gestao_Educadores/Caminho%20Suave.pdf 

 

 

http://www.smeourinhos.com.br/Gestao_Educadores/Caminho%20Suave.pdf
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Ler livros 

O ano tem 12 meses se você ler um livro por mês pode ler 12 por ano. Vamos supor que você 

escolheu um livro de 300 páginas com 30 capítulos. Fica fácil ver que é só ler 10 páginas ou 1 capítulo 

por dia para cumprir a meta. Inclua em sua lista: 

 A Bíblia – a palavra de Deus tem tudo que precisamos saber para o ministério e vida pessoal 

não podemos deixar de ler todos os dias. 

 Livros sobre Liderança – este é um tema que todos os missionários precisam ler sempre, pois 

somos líderes e somos liderados por alguém, então é um assunto que devemos dominar.  

 Bibliografias de Missionários – São ótimos para a motivação na obra missionária. 

 Livros com temas dos problemas que você está enfrentando – Exemplo: Educação de filhos, 

Relacionamentos conjugal, Pecados do coração, Educação financeira, Stress e outros. Vai 

ajudar você a se conscientizar sobre o problema e abrirá os caminhos para a solução.  

 Livros sobre os temas que mais aparece em seus aconselhamentos – Algumas vezes nos 

sentimos desprovidos de informações para aconselhar outras pessoas, mas isso pode ser 

resolvido com uns bons livros sobre o assunto a editora NUTRA, tem excelentes livros sobre 

aconselhamento cristão.  https://www.nutrapublicacoes.com.br/livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nutrapublicacoes.com.br/livros
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Teste vocacional  

O teste vocacional é uma ferramenta que auxilia na escolha profissional. A palavra “vocação” está 

relacionada à uma tendência da pessoa para exercer uma determinada atividade de acordo com as 

aptidões e interesses específicos. Um dos principais objetivos de fazer um teste vocacional é verificar 

os níveis de interesse, personalidade e capacidade da pessoa, bem como avaliar as habilidades para 

uma determinada área. 

Alguns sites que oferecem o teste online e gratuito.  

http://www.testevocacionalonline.com.br/ 

https://www.neora.com.br/teste-vocacional 

https://www.guiadacarreira.com.br/teste-vocacional/ 

 

Enem 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar ao final da Educação Básica. 

Realizado anualmente pelo Inep, desde 1998, o Enem colabora para o acesso à Educação Superior – 

por meio do Sisu, Prouni e convênios com instituições portuguesas – e a programas de financiamento 

e apoio estudantil, caso do Fies. Os resultados também permitem o desenvolvimento de estudos e 

indicadores educacionais. Qualquer pessoa pode fazer o Enem, entretanto, participantes “treineiros” 

podem usar o resultado somente para autoavaliação de conhecimentos. 

O Enem é aplicado em dois domingos, tradicionalmente em novembro. Os participantes fazem provas 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, que somam 180 questões. Os 

participantes também são avaliados por meio de uma redação, que exige o desenvolvimento de um 

texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema. A Política de Acessibilidade e 

Inclusão do Inep garante três tipos de atendimento e mais de 13 recursos de acessibilidade. 

Site oficial do Enem: https://enem.inep.gov.br/ 

 

 

 

http://www.testevocacionalonline.com.br/
https://www.neora.com.br/teste-vocacional
https://www.guiadacarreira.com.br/teste-vocacional/
http://sisu.mec.gov.br/
http://prouniportal.mec.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem/enem-em-portugal
http://sisfiesportal.mec.gov.br/
https://enem.inep.gov.br/
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Atividade Prática  

Planejamento Acadêmico 

Você já pensou em fazer seu planejamento acadêmico? Desafiamos você a parar um momento e fazer 

um planejamento educacional para os próximos 5 anos incluindo leituras de livros, cursos 

acadêmicos, cursos diversos e outros.  

Que cursos livres você pretende fazer?  

1.  

2.  

3.  

 

Quais livros pretende ler?  

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

 

Quais cursos você gostaria de fazer nos próximos anos? Graduação, Pos-graduação, Mestrado e 

Doutorado.  

1.  

2.  

 

Separe uma hora ou duas por dia para colocar em pratica o que você planejou, será uma benção! 

 

Quando?  

Quando?  

 
Quando?  

 

Quando?  

  
Quando?  

 


