
 
 

  

Aposentadoria: um novo tempo! 

O seu momento de aposentar chegou! Alegre-se! 

Agora é o tempo de aprender novas 

rotinas, de aproveitar a melhor 

idade de forma saudável, de ter 

qualidade de vida, de viver uma 

nova fase no seu ministério de 

forma mais plena, completa e 

agradável.  

 

“Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com 

a imposição das mãos do presbitério.” 1 Timóteo 4:14  

O que a bíblia diz sobre a velhice? 

A velhice, como todos nós sabemos, não é novidade. Toda pessoa, inclusive um idoso, 

pode encontrar significado na vida quando teme a Deus e guarda os seus 

mandamentos. Embora os jovens tenham força, os velhos devem ser respeitados por 

sua sabedoria e experiência. Por outro lado, as pessoas idosas devem ser temperantes, 

respeitáveis, sensatas, sadias na fé, no amor e na constância, ensinando o bem, não 

caluniadoras e não dadas a muito vinho. Esta e uma imagem de esperança e, em 

nenhum lugar deveria ser mais visível do que na comunidade dos crentes. O cristão 

recebe a ordem de honrar pai e mãe “para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a 

terra”. Esta e uma promessa claramente afirmativa. A Bíblia, portanto, é realista ao 

retratar a velhice, positiva em sua atitude a respeito do valor da idade avançada e 

especifica em seus mandamentos quanto ao modo como devemos tratar as pessoas 

idosas. Os mais velhos devem ser respeitados, cuidados e amados, como seres 

humanos. Os cristãos não tem outra opção. 

Fonte: Aconselhamento Cristão – Gary R. Collins 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/4/14


 
 

  

Aposentadoria 

A aposentadoria representa uma 

ruptura no período de vida ativa do 

ser humano após anos de trabalho. 

Esta ruptura pode trazer 

consequências sobre vários aspectos 

(financeiros, físicos, psíquicos) caso 

não seja planejada adequadamente. 

No estatuto do idoso prevê estímulo a 

profissionalização e esclarecimento 

sobre direitos sociais do idoso após a aposentadoria com preparação de no mínimo um 

ano de antecedência.  

A aposentadoria pode corresponder a um rompimento entre a vida laboral ativa e a 

inatividade, ou pode ser bem mais do que encerrar uma carreira profissional, depende 

da vontade de Deus, dos seus sonhos, seus planos e do contexto econômico.  

O ideal é que esta passagem ocorra de forma tranquila, equilibrada em vários aspectos 

visando evitar ou amenizar danos futuros. 

Pensando em você resolvemos conversar sobre o assunto através desta cartilha com o 

objetivo de diminuir dúvidas, ajudar no resgate de sonhos e na realização de mudanças. 

Queremos te acompanhar nesta jornada! 

 

“O apoio à aposentadoria precisa começar antes da própria 

aposentadoria, através do encorajamento e apoio tanto da 

agencia como da igreja.” (O´Donnel 2004, pg.58) 

 

 

 

 



 
 

  

1. Preparação para aposentadoria 

 

“Porque o Senhor é justo, e ama a justiça; o seu rosto olha para os retos.  

Salmos 11:7” 

O processo de aposentadoria é contínuo e deve ser discutido não só pelos que estão em 

final de carreira mas também por aqueles que estão ingressando no trabalho.” Deve 

iniciar-se, se possível, na juventude. 

A aposentadoria é uma realidade em nossa vida profissional mas devemos atentar para 

o fato de que reformas previdenciárias estão ocorrendo demandando não apenas a 

guarda de comprovantes, mas a realização de novas atitudes do trabalhador em relação 

ao seu futuro, conforme abaixo: 

 Contribuição 

 

 Fique atento aos contribuições realizadas, à carteira de trabalho, guardar estes 

documentos (desde o início); 

 Avalie a possibilidade de previdência privada. O que é Previdência? Na linguagem 

popular, uma pessoa previdente é aquela que se prepara com antecedência. No 

mundo financeiro, vale o mesmo: ao investir na previdência, você contribui com 

uma quantia mensal por um determinado período e, ao término desse período, 

você contará com um montante para usufruir da forma que quiser.        

 Orientações do Recursos Humanos sobre os documentos 

necessários   

 

A Previdência Social possibilita ao segurado acompanhar e simular o tempo de 

contribuição para efeitos de aposentadoria, para tanto é necessário: 

 Agendar atendimento no INSS pelo telefone 135 para atualização de cadastro e 

solicitação de cadastro de senha; 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/11/7+


 
 

  

 Comparecer ao atendimento com os documentos solicitados no dia do 

agendamento;  

 Conferir se todas as contribuições realizadas no período laboral estão 

cadastradas no site da previdência social, se perceber a ausência de alguma 

contribuição providenciar a regularização para não perder este tempo que fará 

falta para a aposentadoria.   

 Entre neste site e cadastre-se, para agilizar a conferencia das contribuições: 

https://meu.inss.gov.br 

 

 Quando o missionário entender que chegou o tempo para 

aposentar-se deverá: 

 

 Certificar que todas as contribuições estão cadastradas no site da previdência 

social e que possui o tempo necessário para a aposentadoria;  

 Deverá conversar com o coordenador e fazer o planejamento da conclusão do 

projeto; entendendo que o critério atual de Missões Nacionais é o desligamento 

após a aposentadoria; 

 Agendar atendimento no INSS pelo telefone 135; 

 Comunicar ao coordenador a data do agendamento para acompanhar o 

processo; 

 Comparecer ao atendimento com os documentos solicitados no dia do 

agendamento, que geralmente são: 

 Comprovantes de contribuição ao INSS (carnês, carteira de trabalho); 

https://meu.inss.gov.br/


 
 

  

 Documento de identidade e CPF; 

 Aguardar a chegada da Carta de concessão enviada pelo INSS, como finalização 

do processo de aposentadoria. 

 Enviar a carta para o RH que fará a suspensão do pagamento do INSS e 

providenciar o desligamento de acordo com o que foi acordado com o 

coordenador; 

 Após a aposentadoria e desligamento de Missões Nacionais é possível 

permanecer com o plano de saúde, desde de que tenha pago o plano via 

desconto na prebenda. O critério de permanência no plano após o desligamento 

é de 1 ano para cada ano de contribuição. A partir de 10 anos de contribuição o 

aposentado passa a ter o direito de ficar na apólice por tempo indeterminado, 

enquanto Missões Nacionais estiver com o plano. Neste caso o missionário 

assume 100% do valor do plano de saúde.  

Para maiores esclarecimentos entre em contato com o RH- JMN (21) 2107-1822 

 Tipos de aposentadoria  

 

A aposentadoria é um benefício concedido aos segurados do Instituto Nacional de 

Seguridade Social-INSS após completarem as regras estabelecidas pela Previdência 

Social. 

Segue alguns tipos de aposentadorias: 

 

 Idade 

Terá direito a este tipo de 

benefício o servidor do sexo 

masculino, aos 65 anos de 

idade, e do sexo feminino aos 

60 anos de idade, que tenha 

contribuído com a Previdência 

Social pelo tempo mínimo de 



 
 

  

15 anos. Neste caso o valor do benefício (aposentadoria) será concedida de forma 

proporcional a idade e tempo de contribuição.   

 Invalidez 

Este benefício é concedido por doença ou acidente, quando for considerado pela 

perícia médica da Previdência Social incapacitado para exercer suas atividades ou 

outro tipo de serviço que lhe garanta o sustento. 

 Nova Regra:85/95 - LEI 13.183/2015 ART 29  

 

 Em algumas situações será necessária de uma assistência jurídico 

 

 Defensoria Pública é instituição constitucionalmente autônoma e independente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime 

democrático, incumbida, fundamentalmente, da orientação jurídica, promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, dos necessitados.  

 Advogado Particular de sua confiança ou indicado por alguém confiável, 

preferencialmente especializado na área previdenciária.  

 



 
 

  

 Quando contratar um advogado fica atento a estas dicas:  

 Valores:  Questionar o valor e solicitar contrato de honorários antes de assinar 

procuração ou qualquer documento. Aconselho a solicitar para ler o contrato e 

marcar outro dia para a assinatura do mesmo, pois assim terá como pesquisar a 

tabela da OAB e um terceiro poderá ajudar na leitura do contrato.  

 Previsão do tempo de conclusão do trabalho: Ele provavelmente não será capaz 

de dar a você uma data exata, mas poderá informar quanto tempo casos 

semelhantes levaram e quando você pode esperar ter uma resolução. 

 Taxa de sucesso: Pesquisar qual é o histórico do advogado em casos como o seu. 

Os profissionais não podem garantir um resultado, pois são proibidos 

eticamente de fazer isso, mas deverão ter uma ideia de quais resultados seria 

racional esperar. Você também deverá pedir um cartão do advogado, pois nele 

consta o número da OAB a qual permitirá o acesso a processos de clientes 

anteriores, no portal do tribunal e obter o percentual de ganhos.  

 Para obter os melhores resultados, coopere com seu advogado: sempre forneça 

todos os documentos solicitados e não falte às audiências e fale 

minunciosamente toda a verdade.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Novo tempo, novas rotinas!  

 

 

 

 

1. De volta para casa 

Durante o tempo de ministério em Missões Nacionais os obreiros moram em vários 

estados, mas nesta fase de aposentadoria não sabem em que cidade vão morar, as 

opções são: 

 Voltar para perto da família, retornando ao convívio familiar e as suas origem.  

 Escolher o cidade que lhe dê qualidade de vida, pois há bons lugares para 

estabelecer moradia com infraestrutura desejada.  

 Continuar onde está, pois raízes podem ter sido criadas no seu último campo de 

atuação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

2. Luto 

O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate.  

Provérbios 15:13 

O luto é um processo de adaptação comum e esperado, após perdas significativa. O luto 

é vivido de forma diferente e única por cada um de nós, podem surgir diversos 

sentimentos e comportamentos que podem afetar diferentes aspectos da nossa vida. 

Fique atento as fases do luto, se não conseguir passa-las sozinho, busque ajuda 

profissional. 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/15/13+


 
 

  

3. Finanças  

O rico e o pobre têm isto em comum: O Senhor é o Criador de ambos.  

Provérbios 22:2 

 Leia livros sobre finanças pessoais; 

 Aprenda a criar uma reserva de emergência; 

 Avalie a possibilidade de adquirir um imóvel; 

 Converse com a família sobre o orçamento doméstico- gastar menos do 

que recebe. 

 Fuga de cheque especial 

 Cuidado com o cartão de credito 

 Fica atento com as ofertas de empréstimo consignado 

 Assim como você separa 10% do orçamento para seu dizimo, separe 10% 

para uma pequena reserva para gastos eventuais. 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/22/2+


 
 

  

4. Saúde Física 

 Alimentação: Como já sabemos uma alimentação saudável deve ser 

moderar no consumo de sal, açúcar, gordura e devemos agregar saladas e 

frutas à alimentação. Visite o site do CIM e conheça as agendas preventivas 

sobre o cuidado com a saúde física.  

http://www.cuidadomissionariojmn.org.br/agendas  

 

 

http://www.cuidadomissionariojmn.org.br/agendas


 
 

  

 

 

 

 

 

 Atividade física: A Organização Mundial de Saúde orienta 30 

minutos 5 vezes na semana. A importância da atividade física é grande e traz 

uma série de benefícios para a saúde. Praticados de maneira regular e 

respeitando as limitações de cada pessoa, os exercícios físicos previnem 

doenças, melhoram a imunidade e auxiliam no tratamento de doenças, 

como pressão alta, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, 

osteoporose e outras. 

Atenção! A escolha da atividade física para a pessoa idosa deverá ser orientada 

por um médico, que levará em conta o esforço necessário, as condições de 

saúde, a segurança e a motivação do idoso. 

 

 



 
 

  

Atividades para área cognitiva: Não pare de exercitar seu cérebro 

com leituras, palavras cruzadas, aprender uma língua estrangeira, um instrumento 

musical e outros.  

 

 

 Lazer: Inclua na nova rotina passeios, viagens e momentos de lazer, pois 

está é uma excelente oportunidade para desligar-se das preocupações 

diárias.  

 Todo idoso tem direito a 50% de desconto; 

 Os maiores de 65 anos têm direito ao transporte coletivo 

público gratuito; 

 Em veículos de transporte coletivo no âmbito interestadual, é 

obrigatória a reserva de duas vagas gratuitas, em cada 

veículo, para idosos com renda igual ou inferior a dois salários 

mínimos. Quando o número de idosos exceder o previsto, eles 

devem ter 50% de desconto no valor da passagem. 

 

 

 



 
 

  

 Exames periódicos: controle de colesterol, triglicerídeos, açúcar, 

etc; avaliação odontológica e oftalmológica; preventivo ginecológico, preventivo 

de próstata. 

 

 Vacinação  

O Ministério da Saúde disponibiliza vacinas específicas para a terceira idade. 

Encontram-se disponíveis nos serviços públicos de Saúde as seguintes vacinas:  

 

• Antigripal - Na pessoa idosa, a gripe evolui com mais facilidade para a 

pneumonia, que pode ser fatal em pessoas com mais de 60 anos. Essa vacina 

protege contra a gripe causada pelo vírus influenza. A dose é aplicada nas 

campanhas anuais de vacinação.  

• Dupla adulta - Protege contra difteria e tétano. 

Procure informação nos Postos de Saúde, pois 

quem nunca tomou a vacina, ou não sabe 

quantas doses já recebeu, deve receber três 

doses, com intervalo de um mês, e um reforço a 

cada dez anos.  

• Antipneumocócica - Protege contra a 

pneumonia causada pela bactéria pneumococo. 

A dose é única, com reforço após cinco anos. 

 

Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o 

corpo de vocês. 1 Coríntios 6:20 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/6/20


 
 

  

 Convívio social (família e amigos) 

 

 Estar sozinho é bom e importante mas a falta de interação social traz prejuízo a 

saúde; Valorize as relações interpessoais, faça amigos, compartilhe. 

 Valorize sua família e a considere como parceira em suas decisões, em suas 

derrotas e vitórias.   

 

 

 

5. Em busca de uma Igreja  

Os missionários quando se aposentam precisam procurar uma igreja local onde possa 

servir ao Senhor com alegria, pois o chamado para o ministério é permanente.  

 Procure uma igreja próximo da sua moradia  

 Apresente-se ao pastor e converse sobre as possibilidades de servir em algum 

ministério, se for o desejo do seu coração. 

 Busque participar das atividades da igreja entendendo que você está no 

processo de adaptação sujeito a liderança local.  

 

 

 

 



 
 

  

6. Aposentei e agora? 

 

 

 

Após trabalhar por décadas sem parar é difícil para algumas pessoas largarem de vez a 

vida profissional. Além disso, muitos aposentados recebem um valor menor que os 

últimos salários, visto que a aposentadoria é calculada com base na média salarial de 

anos anteriores ao benefício, por este e outros motivos muitos aposentados decidem 

continuar trabalhando. 

Confira algumas dicas para aposentados desejam aproveitar o tempo para descansar 

ou/e conhecer novas experiências. 

1. Empreenda  

Após anos e anos de trabalho o 

aposentado tem a seu favor uma 

experiência que poucas pessoas no 

mercado possuem e isso pode ser um 

ótimo diferencial competitivo para 

empreender. Estudos mostram que 

https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/wp-content/uploads/2014/10/shutterstock_129923876.jpg


 
 

  

idosos empreendem cada vez mais e a facilidade oferecida pelo Brasil para estes 

negócios ajuda nesta estatística. Seja informado, aposte em seus gostos, faça diferente, 

estude o seu mercado e invista em algo que você goste muito de fazer. 

2. Se especialize 

Valorize sua experiência, mas nunca pense que 

conhece tudo. Sempre há algo em que você pode se 

especializar, sempre existem pontos a melhorar. Não 

pense nas dificuldades, entenda que tentar é a 

melhor maneira. Nunca deixe de aperfeiçoar seus 

conhecimentos, NUNCA. 

3. Não tenha medo do novo 

Caso você tenha se aposentado em uma função e 

queira se aventurar em outras áreas, não tenha 

medo, busque conhecimento e aproveita a 

oportunidade de poder tentar e ter alguma 

estabilidade caso algo dê errado. Lembre-se que 

sem experiência o salário pode ser mais baixo do que sua última remuneração, afinal é 

o começo de uma nova jornada. Vale ressaltar que esta dica vale para os aposentados 

que não querem voltar ao mercado, mas que desejam descansar neste período. 

Aproveite, esta é a chance ideal de conhecer e experimentar coisas novas. 

4. Faça networking 

O networking ainda é uma das melhores maneiras de interagir no mercado de trabalho. 

Conheça pessoas novas e faça com que elas também conheçam o seu trabalho e a sua 

experiência, mostre que você tem 

capacidade e vontade de trabalhar. As 

redes sociais podem ajudar, mantenha 

as pessoas mais próximas de você e 

mostre suas competências a pessoas 

chaves. 



 
 

  

5. Se ocupe 

Embora muitos aposentados queiram voltar ao mercado de trabalho, a metade deles 

deseja descansar e experimentar o desconhecido. Muitas vezes este estilo de vida pode 

parecer tedioso, mas há muitas formas de fazer com que seu tempo seja proveitoso. 

Faça cursos, invista em programas culturais, voluntariado, entre outros. Procure realizar 

tarefas que lhe agradam e que sejam proveitosas para você e para outras pessoas. 

Fonte: https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/dicas-emprego/comportamento/aposentei-

e-agora 

 

 

 

 

A equipe de Missões Nacionais é grata à Deus por todos seus anos de 

dedicação no obra Missionaria.  

Que o Senhor Jesus abençoe está nova jornada!    

 



 
 

  

 

Sugestões: 

1. Permaneça em oração e na Palavra de Deus; 

2. Tenha uma pessoa com quem você esteja disposto a conversar sobre seus 

sentimentos, neste processo de adaptação; 

3. Faça um livro de recordações com fotografias, recordações dos trabalhos 

missionários. Isso dará oportunidade de lembrar-se da rotina de trabalho de um 

jeito bom; 

4. Escreva uma carta relatando para Deus o representou para você trabalhar no 

campo missionário, despedindo-se e agradecendo a Deus por ter-lhe permitido 

passar esse tempo servindo a Ele integralmente; 

5. Reserve tempo de seu dia para fazer alguma coisa que o deixe feliz e bem 

consigo mesmo; 

6. Estabeleça uma rotina de exercícios. O exercício reduz a tensão muscular, ajuda 

a dar vazão a frustração guardada, reduz a insônia e traz muitos outros 

benefícios;  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Equipe do CIM – Cuidado Integral do Missionário – JMN 

  

E-mail: cim@missõesnacionais.org.br 

Site: http://www.cuidadomissionariojmn.org.br/  

 Sede: 

Pr. Sandro:  21 96801-0134 

Denise:  21 96620-0170 

Cynthia:  21 98294-3110 

 Nordeste: 

Cuidadores - Pr. Roberto e Maria 81 99271-0253 

Cuidadores - Pr. Ivan e Anália  71 99404-3603 

 Sul: 

Cuidadores - Pr. Almir e Nelly   41 98861-9363 

Estamos à disposição! 

 

 

mailto:cim@missõesnacionais.org.br
http://www.cuidadomissionariojmn.org.br/

