
 

 

CUIDADOS E DICAS DO CUIDADE INTEGRAL DO MISSIONÁRIO 
PARA OS MISSIONÁRIOS EM PROMOÇÃO 

 
A Campanha de Missões Nacionais em 2020 estará ocorrendo em meio a pandemia do COVID. O CIM 
preparou uma lista preventiva de cuidados e dicas com alguns acréscimos como proteção à sua saúde. 
 

1) Use mascará em todos os trajetos, nas Igrejas e nos ambientes que for ministrar; 
2) Ande com um frasco pequeno de álcool gel no bolso e limpe as mãos sempre que necessário; 
3) Se possível, tenha um pacote de lenços umedecidos de álcool 70% para higienizar bolsas, pen drive, pacotes de 

alimentos antes do uso e outros.  
4) Lavar as mãos deve ser um hábito constante, especialmente após tocar em superfícies, receber objetos de outras 

pessoas, ou, antes de tocar o próprio rosto e comer. Não compartilhe copos e talheres; 
5) Evite andar descalço nos ambientes públicos e em locais que você não tem certeza se foi higienizado;  
6) Higienize bem as mãos antes e depois de estar no ônibus, metrô, trem, avião, táxi ou Uber; 
7) Procure manter a distância de segurança de 2 m e evite aglomerações em locais públicos; 
8) Evite tocar seus olhos, nariz ou boca durante o contato próximo com outras pessoas; 
9) Seja educado e sorridente, mas evite cumprimentar e abraçar, mesmo na Igreja que for fazer a Campanha; 
10) Tendo sintomas como febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, coriza com secreção nasal, tosse e 

sintomas característico de gripe, informe o coordenador regional e busque atendimento médico imediato. 
 

11) Mantenha ainda mais fortalecida sua vida de oração e de leitura bíblica nos dias de promoção; 
12) Levante intercessores por você e sua família para orarem pelo seu período de campanha; 
13) Aproveite para ler um livro de seu interesse pessoal para seu crescimento e desenvolvimento; 
14) Ligue diariamente para seu cônjuge e filhos para orar, compartilhar e ouvir as bênçãos de cada dia; 
15) Prepare a liderança de sua Igreja/projeto. Eles são importantes no apoio a sua família e ao projeto nesse tempo. 

Encoraje e ensine a liderança sobre o Cuidado Integral a família do líder; 
16) Observe como está a segurança de seu lar e de seu projeto com antecedência (portas, janelas, trancas, etc.); 
17) Observe se os trajetos percorridos pelos seus filhos e cônjuge são seguros.  Oriente sobre as questões de horários. Se 

preciso, tenha membros da igreja/projeto apoiando a família nesse período. 
18) Dentro do possível, resolva as pendências em casa e na igreja/projeto antes da viagem. Família e liderança devem se 

preocupar apenas com o que surgir de novo; 
19) Mande mensagens para a liderança da igreja para manter sua igreja informada; 
20) Leve lembranças da viagem de promoção para seu cônjuge e filhos, não volte de mãos vazias; 
21) Aproveite a oportunidade para aumentar sua rede de relacionamento, não apenas para a mobilização de recursos, 

mas também criar novos vínculos de amizade ministerial ou pessoal; 
22) Tome cuidado com a alimentação da região, seja educado, mas não exagere para não adoecer; 
23) Leve tênis e roupa confortável para fazer exercícios físicos, caminhar não tem custo e pode conhecer melhor a região; 
24) Faça uma lista dos itens que não podem ser esquecidos, por exemplo: remédios de uso continuo; 
25) Tome cuidado ao expor sua vida pessoal, ministerial e institucional. Você representa sua família, seu projeto e sua 

instituição. Ambiente de confiança não se constrói em poucas semanas. 
26) Vigie e esteja alerta com as tentações e perigos para sua vida espiritual, física e emocional. Evite ficar a sós com outra 

pessoa do sexo oposto e tome cuidado com os aconselhamentos ou desabafos que surgem durante o tempo de 
promoção, seja ético e prudente; 

27) Cuidado com as vestimentas durante a promoção. Lembre-se sempre que você está representando a instituição 
Missões Nacionais. Evite exageros e muita informalidade. 

28) Nas hospedagens, se houver algum problema, primeiro procure e informe o Coordenador da Mobilização da Região; 
29) Tenha sempre em mãos os dados de contatos das igrejas de sua agenda e do coordenador da promoção da região.  
30) Confie e descanse no Senhor. Deus está no controle e no cuidado de tudo e de todos durante a Promoção. 



 

 

 


