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ME MUDEI E AGORA? 

Aula 1: Me mudei e agora? 

Ser um Filho de Missionário (FM) é um 

título cercado por muitos significados 

que carregam por si só diversas 

vantagens e desvantagens. Entretanto, 

é possível enfrentarmos as situações 

com as ferramentas emocionais e 

comportamentais que nos ajudam a ter 

resiliência. 

Todo mundo gosta de conversar com as 

pessoas, certo? Não!  

Gostamos de estar entre as pessoas muitas vezes para não nos sentirmos sozinhos mas quando 

a gente muda de cidade, nossos referenciais também mudam. Temos que nos acostumar com a 

casa nova, com o quarto novo (ou a ausência de um quarto só para nós), bairro novo, igreja 

nova.... e puxa, quantas coisas novas acontecendo. 

Na escola podemos passar ora pela aceitação de um grupo que quer nos enturmar (ok, sou um 

pouco velhinha e sei que vocês usam termos mais legais para dizer isso hoje em dia, mas vocês 

entenderam –risos) ora passamos por um grupo que faz bullying com a gente por conta do nosso 

sotaque, do estilo da nossa roupa, cabelo, por onde moramos ou por sermos filhos de 

missionários ou pastores. 
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E tudo isso mexe (e muito!) com nossas emoções. Nos desestabiliza, ficamos mais sensíveis e é 

difícil lidar com essas mudanças, nem sempre na igreja nos achamos acolhidos. Podemos nos 

irritar com uma pessoa que quer muito ser nosso amigo e a gente não tá a fim ou nos irritarmos 

com nossos pais que acham que devemos ser amigos depois de 5 minutos de acordo com aquela 

moça ou aquele rapaz super legal que veio dar aos boas vindas, não é mesmo? 

Hoje as TICs (tecnologia de informação e 

comunicação) nos permite manter os “amigos 

escolhidos” por meio de comunicadores 

instantâneos mas nem sempre é a mesma coisa. 

Parece que podemos estar incomodando e que a 

vida lá do outro lado aonde estávamos parece 

tão mais legal do que aonde estamos hoje. 

Por isso, uma técnica que nos ajuda a enfrentar 

esses processos de mudanças é o Diário de Emoções. Vamos falar um pouquinho dele. Esse 

diário é uma forma prática de colocarmos os nossos pensamentos em ordem ao 

compreendermos o turbilhão de sentimentos que vivemos. Para isso é necessário fazermos uma 

tabela, como essa daqui que desenhei na aula. 

 

EMOÇÃO PENSAMENTO COMPORTAMENTO ATITUDE 

Medo Algo de ruim 

vai acontecer 

Fugir Enfrentar  

(Se é certeza que algo de ruim vai 

acontecer, o correto é 

enfrentarmos essa situação. 

Buscando ajuda em primeiro 

lugar dos pais, do nosso 

conselheiro cristão e se for algo 

específico, um profissional) 

Ansiedade Algo de ruim 

pode 

acontecer 

Ficar em dúvida Prevenir 

(Se é possível que algo de ruim 

possa acontecer, o mais 

adequado é preparamos formas 

de enfrentamento para lidar com 

isso) 

Tristeza Algo de ruim 

já aconteceu 

Sofrimento Compreender 

(Algo de muito triste já 

aconteceu, é preciso lidarmos 

com o luto, buscando a ajuda e 



compreender que não dá para 

mudar o passado) 

Raiva Regra interna 

violada por 

alguém 

Nervosismo Aceitar 

(Algo que você respeita muito foi 

violado, mexeram com você mas 

ficar irritado, nervoso não ajuda, 

pois, já aconteceu também algo 

ruim. Nesse momento é 

importante aceitar a situação e 

pensar no que você poderia fazer 

para não passar novamente por 

essa situação) 

Culpa Regra interna 

violada por 

mim 

Ficar calado Se perdoar 

(Coisas ruins também acontecem 

porque às vezes provocamos, 

não prestamos muita atenção ou 

por descuido. Mas ficar se 

martirizando, não é o caminho. É 

preciso se perdoar e pensar no 

que pode fazer para evitar que 

essa situação ruim causada por 

você mesmo aconteça 

novamente) 

Alegria Algo de bom 

acontecer 

Tranquilidade Viver  

(Não tenha medo/ansiedade de 

viver plenamente o momento 

bom que estiver passando.) 

 

Percebam que ela tem 4 colunas. A primeira chamamos de emoções básicas. Temos muitas 

emoções e é difícil nomear cada uma, vivemos um misto de sentimentos, mas ao sabermos 

identificar essas 6 emoções, o diário fica mais fácil de ser preenchido e será um grande aliado 

em seu processo de mudança. 

A segunda coluna chamamos de pensamento e em geral significa o tipo de pensamento 

específico que a emoção da primeira coluna gera na gente. A terceira coluna de 

Comportamento, revela a tendência nossa de agir diante daquela emoção e a quarta coluna de 

Atitude revela a ação mais correta de se ter. 



 

Bem, agora que já conhecemos um pouquinho dessas emoções que tal todo dia separar uns 15 

minutinhos (pode ser junto com o seu momento devocional) e parar um pouquinho para pensar 

em como foi o seu dia e preencher esse diário?! 

 

Perguntas 
1) Pensando em seu processo de mudança qual a emoção mais forte ou a emoção mais 

presente no seu dia-a-dia? Descreva essa emoção e veja como seria possível ter uma 
nova atitude condizente com a tabela que acabou de aprender. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2) Jesus quando veio como homem deixou claro que as emoções são normais (ele chorou, 
se irritou, brigou...) e queria sugerir que você escolhesse 6 versículos que te ajudassem 
na hora de ter a atitude mais correta e adequada com seus sentimentos. 
Por exemplo: 
Ansiedade> Algo de ruim vai acontecer> o eu carnal vai ficar em dúvida> atitude deve 

ser de prevenção. 
Que versículo ou que história da Bíblia você poderia colocar ao lado dessa coluna que 
irá te ajudar a lembrar que a melhor atitude é de prevenção? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 2: Não acredite em seus pensamentos 

Na aula de hoje vamos aprender a influência que os pensamentos tem sobre nossa vida.  

Sim, a forma pela qual lidamos com o nosso dia-a-

dia tem a ver com o tipo de pensamentos que 

escolhe ter diante das situações. Esse tipo é como 

se fosse uma mania nossa. Por exemplo, eu tenho 

uma enorme mania de usar a palavra ‘mas’ nos 

meus textos e terminar alguma pergunta como ‘faz 

sentido’. E você? Também tem alguma mania de 

escrita ou de falar? 

Fora do Brasil, os brasileiros nascidos aqui são 

facilmente reconhecidos por uma mania nossa, em 

geral, de usar a palavra ‘né’ em cada frase 

praticamente. Sabe aquele seu amigo pessimista? Então, você já se lembrou dele porque é uma 

pessoa geralmente que usa palavra negativas ou pensa que sempre as coisas podem piorar. E é 

essa mania de pensar que quero ajudar você hoje a perceber se tem alguma que não é legal, ou 

em termos técnicos, o que chamamos de Pensamento Funcional. 

Mas (olha ele aqui de novo – risos) o que é esse Pensamento Funcional? 

É uma forma mais saudável e produtiva de analisarmos a nossa vida. Existem diversos 

pensamentos ruins que podemos ter a mania de carregar eles na nossa vida e esquecemos de 

usar uma série de pensamentos bons que nos ajudariam a enfrentar os processos de mudanças 

que vivemos. 

Observe a imagem abaixo e veja como foi possível alterar os pensamentos negativos até que um 

pensamento funcional surgisse. 

 

 



E que tal agora identificar alguns dos pensamentos ruins? Vou começar compartilhar aqueles 

mais citados por filhos de missionários e pastores que tenho atendido nos últimos 11 anos, 

geralmente são: 

 Generalização: “a mãe do fulano sempre está junto com ele, a minha mãe vive atrás de 

atividades da igreja e nunca tem tempo pra mim” 

 Perenizar: “nunca conseguirei fazer bons amigos, mudando a toda hora de cidade” 

 Culpabilizar: “se meu pai tivesse um emprego normal eu não passaria pelos problemas 

que vivo” 

 Perfeccionismo: “sou um FM (filho de missionário) preciso dar exemplo, o que as 

pessoas irão pensar se o filho do Fulano for mal na escola” 

 Pessimizar: “minha vida sempre será de sacrifício e pobreza porque meus pais são 

missionários” 

 Obrigatoriedade: “precisa mostrar que estou bem, meus pais já tem muitos problemas 

na igreja, não posso decepcioná-los”. 

Você pode estar pensando agora “Poxa Cíntia, 

quer dizer que eu não posso ter esses tipos de 

pensamentos?” e a minha resposta para seu 

questionamento é “Não, pelo contrário”. 

Todos nós temos esses tipos de pensamentos, 

mas, lembre-se que o problema está quando eles 

se tornam manias. Quando comparamos a nossa 

vida com a do vizinho toda hora, estaremos 

cometendo a Generalização e com isso podemos 

correr o risco de menosprezar os momentos e oportunidades que temos por fazer parte de uma 

família missionária ou pastora. 

Quando nos autocriticamos e autocobramos para ser o melhor aluno da escola, por ser um 

exemplo para outros adolescentes e jovens da igreja porque nossos pais são missionários ou 

pastores podemos correr o risco de ter o Perfeccionismo como mania de pensamento e isso nos 

atrapalhar nas nossas relações e em nossos compromissos.  



Existem mais uns 30 tipos de pensamentos 

disfuncionais que aos pouquinhos ao longo das 

aulas vou ensinando, mas, o meu objetivo é 

ajudar você a se conhecer e entender que não 

está sozinho e nem ficando louco. Pelo 

contrário, é muiiiiiiito normal tem as emoções 

e os pensamentos que tem passado e que é 

possível controlar e assim, aproveitar as 

inúmeras vantagens que você sabe e leu em 

aulas anteriores sobre ser um FM (filho de 

missionário) e assim minimizar as desvantagens 

que existem.  

 
Perguntas 

1) O psicólogo McMullin afirmou uma vez que “os sentimentos dirigem e o pensamento 
apenas pega uma carona”.  O que você acha dessa afirmação? Justifique. 
a. (   ) Concordo 
b. (   ) Discordo 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2) Entre os pensamentos de Generalização, Perenizar, Culpabilizar, Perfeccionismo, 
Pessimizar e Obrigatoriedade quais você acredita que acaba tendo como mania? Por 
que? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3) Quais as vantagens e desvantagens desse seu pensamento que tem como mania? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

Aula 3: Habilidades Sociais  
Conhecendo as minhas habilidades sociais 

 
Neste módulo iremos conhecer um pouco sobre habilidades sociais cristãs. E não pensem que 
estou falando sobre o fruto do espírito (amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio). 
 
Habilidades Sociais é uma área da Psicologia que estuda sobre a capacidade dos seres humanos 
se relacionarem entre si. Além da personalidade e temperamento que cada um de nós 
aprendemos desde pequenos a nos controlar, também desde os nossos primeiros anos de vida, 
aprendemos a conviver com pessoas bem diferentes. 
 



 
 
Cada um de nós ouviu dos pais e outros adultos que é preciso usar as famosas palavrinhas 
mágicas: por favor, com licença, obrigadA (se for menina) e obrigadO (se for menino) e assim 
tantas outras coisas. 
 
Infelizmente não aprendemos a lidar com a falta de educação, com o preconceito, com o bulling 
, as chacotas de sermos cristãos e ainda por cima termos de lidar com as mudanças do nosso 
corpo deixando de ser criança e se tornando corpos de adolescentes e jovens e todas as 
transformações que a puberdade apresenta (mas isso é assunto para outra aula). 
E adivinhem? Sim, lá vou eu falar dos pensamentos e crenças. 
 

 
 
Mas para que? Porque em cada cidade de um mesmo estado podemos perceber crenças e modo 
de se relacionarmos totalmente diferentes entre si e quando mudamos de estado e até mesmo 
de região dentro do Brasil isso fica ainda mais evidente e maiiiiiis perdidos ainda ficamos. Por 
exemplo: quando vou cumprimentar minha amiga carioca dou 2 beijinhos na bochecha mas se 
é uma amiga mineira dou 3 beijinhos na bochecha e se for uma paulista um beijinho só. 
 
 

 



 
 
 
 Por isso nesse módulo falaremos sobre habilidades sociais porque não só quando nos mudamos 
mas dentro da nossa própria sala de aula ou do cursinho lidamos com essas diferenças. 
Vamos começar por uma curiosidade. 
Uma pesquisa beeeem antiga (Jourard, 1966) investigou o hábito de jovens se tocarem 
enquanto conversam durante uma hora, vamos ver os dados? 
 
Em San Juan de Puerto Rico a média foi de 180 toques por hora, em Paris 110 toques, em 
Gainesville  toques e em Londres 0 toques. Esta pesquisa revela ainda que a quantidade de 
toques é sinalizadora do grau de envolvimento e de simpatia entre os jovens em si. 
 
Não encontrei pesquisa semelhante feita no Brasil, mas, pesquisas de senso comum apontam 
que os sulistas são frios e os nordestinos acolhedores, certo? Que os cariocas são tranqüilos e 
os paulistanos estressados, certo novamente? E as pessoas que moram no Acre e no Amazonas, 
sequer sem comentadas sem algum tipo de brincadeira. 
 

 
 

 
 
 
Pois é, infelizmente esses pré-conceitos acabam gerando os preconceitos e nos atrapalham 
durante as mudanças que fazemos com os nossos pais. 



E você deve estar se perguntando agora “tá bom Cíntia, já entendi e eu vivo isso na minha vida 
mas o que acrescentar disso tudo?” 
 
Pois, bem, vamos responder. 
A primeira etapa de conseguimos lidar bem com as mudanças é pensarmos em quais as 
habilidades sociais das outras pessoas que mais nos interessam e para isso se faz necessário a 
gente reconhecer quais são as nossas próprias necessidades! 
 
Existem 10 tipos de necessidades ou atributos desejáveis na relação com o outro (Argyle e 
Henderson, 1985) que descrevo a seguir e que tentei dar uma explicação mais prática  
 

1) Atrativo físico: gostar e se interessar em estar com pessoas que gostam de esportes ou 
se preocupam em cuidar da aparência física  
 

2) Capacidade amorosa: gostar e se interessar em estar com pessoas que fazem elogios e 
são cuidadosas com suas coisas  

 
 

3) Capacidade afetiva: gostar e se interessar em estar com pessoas que tem necessidade 
de fazer algo pelo próximo, que gostam de ser voluntárias em projetos e viagens sociais 
 

4) Capacidade social: gostar e se interessar em estar com pessoas que gostam de estar 
ocupadas fazendo alguma coisa fora de casa, seja indo ao cinema, parque, jogar bola, ir 
pra igreja e et cetera 

 
 

5) Capacidade doméstica: gostar e se interessar em estar com pessoas que são mais 
caseiras, curtem ficar em casa jogando algo, cozinhando ou assistindo filme/séries 
 

6) Elegância no vestir: gostar e se interessar em estar com pessoas que gostam de moda e 
discutir sobre as novas tendências 

 
 

7) Compreensão interpessoal: gostar e se interessar em estar com pessoas que gostam de 
falar sobre a vida, discutir sobre ideias e trocar opiniões 
 

8) Apreciar arte: gostar e se interessar em estar com pessoas que gostam de falar do 
mundo das artes, seja pintura, música, desenho, dança e et Cetera 

 
 

9) Compreensão moral-espiritual: gostar e se interessar em estar com pessoas que gostam 
de falar sobre religião, espiritualidade, teologia, psicologia, filosofia, sociologia e afins 
 

10)  Capacidade artística- criativa: um pouco parecido com o número 8 mas aqui seria o 
gostar e se interessar em fazer algo relacionado ao mundo das artes, seria o pintar, o 
tocar algum instrumento, cantar e assim por diante. 

 
 
Bem, diante disso ao se mudar de cidade, que envolve aquelas outras mudanças que 
conversamos em outras aulas, é preciso entender quais são as suas necessidades pessoais e indo 
aos poucos conhecendo e interagindo com pessoas que são parecidas com você.  



Um dos grandes erros nossos ao procurar se enturmar e não saber o que fazer, ocorre porque 
tentamos nos aproximar de pessoas que não possuem as mesmas necessidades.... 
consequentemente não conseguimos iniciar um bate-papo e sequer continuar um diálogo. 
 
 

 
 
 
Perguntas 
 

1) Pense um pouquinho agora sobre aonde nasceu, os lugares que morou e como você se 
veste e fala. Comparando com o lugar aonde vive agora, o quê está sendo mais 
diferente? 
 

2) Em relação as 10 necessidades de habilidades sociais que temos, quais seriam os seus 
próprios critérios e por quê? 

 
 

3) Pensando na pergunta anterior que tal pensar em seus novos colegas e propor alguma 
atividade com algum ou alguns que gostam das mesmas coisas que você? Pense em 
alguma atividade, converse com seus pais sobre isso e depois faça como Neemias, por 
exemplo, que orou pedindo direção a Deus para conseguir colocar o projeto que havia 
pensado em ação.   

 
 

 

Aula 4: Desenvolvendo as Habilidades Sociais (HS) 
 

Continuando a aula anterior, podemos afirmar que após reconhecermos as nossas próprias 
habilidades precisamos lidar com uma enoooooorme flexibilidade para adaptarmos a nova vida. 
Trabalhamos na aula anterior sobre como esse processo de autoconhecimento pode facilitar 
nossa vida na escola, faculdade e igreja novas.  
 
Mas ter flexibilidade emocional no processo de mudança também é muito importante para 
lidarmos com a nossa família. Pois, a mudança é vivida por cada envolvido. Ok, o sonho ou desejo 
maior acaba sendo dos pais e muitas vezes somos levados å reboque. E, nem sempre isso é legal 
ou empolgante. 
 



 
 
 
Os pais sabendo e sendo preparados pelo Cuidado Integral do Missionário sabe dessas 
mudanças e tenta fazer e dar o melhor para os filhos. Mas muitas vezes são vistos como 
insensíveis ou ditadores de uma vida ou forçassão de barra para nos enturmarmos e fazermos 
novos amigos logo. 
 
Essa reação dos pais, porém, é um ato de amor com firmeza, é um tentar educar para viver em 
comunidade com uma honestidade de que “uma andorinha só não faz verão”. Por isso é 
importante procurarmos interpretações alternativas sobre o comportamento dos pais, ao invés 
de ficar presos å primeira interpretação e raiva que vivemos. 
 

 
 
E como não ficarmos presos na primeira interpretação emocional que temos? É termos 
consciência de que um outro fator necessário para as habilidades sociais saudáveis se deve o 
grau de consciência da comunicação verbal e não –verbal que fazemos. 
 
De acordo com algumas pesquisas (Argyle, 1975; Trowr, Bryant e Argyle, 1978) enquanto 
ouvimos uma fala, gastamos 60% do tempo encarando/olhando para a pessoa. Enquanto 
escutamos alguém, essa porcentagem sobe para 75%. Isso significa que a expressão facial e 
corporal de quem está falando tem uma influência muito grande sobre o conteúdo da fala. 
 
 



 
 
 
E novamente pode ser o momento da aula, que você esteja se perguntando...e daí? 
E daí que você pode já ter tomado consciência das suas necessidades e estar tentando novos 
amigos ou simplesmente se vincular com novas pessoas e não consegue. Não é por falta de boa 
vontade, mas, muitas vezes é um processo inconsciente de que na frente de um novo amigo, 
você se lembre de como era mais legal aquele fulano(a) da sua cidade. Na hora do culto de 
jovens, você fique com aquela “cara de tacho” e toda sua expressão fácil e corporal acaba agindo 
contra você. 
 
 

 
 
 
 
A pesquisadora Charlotte Wolf (1976) listou alguns comportamentos super comuns que 
acontecem quando nossos pensamentos estão em outro lugar: 

 Inibição extrema: gestos com o cabelo, jogando para um lado e para o outro, 
inquietação com as pernas e movimentos desnecessários, por exemplo, quando falamos 
ao telefone, ficar andando para um lado e para o outro e mexericando nas coisas. 



 Melancolia: movimento bem lento, bem devagar, dando impressão que não está a fim 
de conversa 

 Excitação: expansivo para se expressar, para falar, para andar, para cantar e 
extremamente espontâneo  

 Ansiedade: abrir e fechar as mãos em punho, retocar as sobrancelhas, coçar o rosto, 
puxar o cabelo. 

 
Bem, agora sabendo que nosso corpo pode revelar nossas emoções, é hora de treinarmos e 
pedir ajuda a Deus para nos conscientizar que o passado deve ser um lugar guardado com muito 
carinho na memória e aproveitarmos o presente que Ele deu por meio de nossos pais, para 
vivermos uma nova experiência que dali alguns anos também iremos guardar com carinho. 
 
 
Perguntas 
 

1) Vamos pensar agora um pouco como para algumas pessoas parece ser muito fácil se 
enturmar e como para outras é um tanto difícil. Em qual desses grupos você se encaixa. 
E por quê? 

2) Avalie agora os esforços que seus pais tem realizados para ajudar no processo de 
mudança e tente responder qual foi a última vez que agradeceu a eles por se preocupar 
com você.  

3) Caso você perceba ao responder a perguntar anterior que seus pais parecem também 
estar tendo dificuldades para te ajudar, porque eles mesmos estão correndo com a 
mudança e adaptação, quem seria(m) a(s) pessoa(s) que poderia te ajudar?  

 

 

Contatos do CIM – Missões Nacionais  

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 

Cuidadores 

Nordeste 

Pr. Roberto e Maria     81 99271-0253 

Pr. Ivan e Anália           71 99404-3603 

Sul 

Pr. Almir e Nelly          41 98861-9363 

Pr. Natal e Carmem    41 99113-9320 

Sudeste  

Onésimo e Lucilene     11 99840-0652 

Adalberto e Lenisse     35 98814-8779 


