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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. 

Saúde Espiritual 

 

 

“Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a ele; o 

Senhor me ouve quando eu o chamo.” Sl.4.3 

Ter saúde espiritual significa dar atenção intencional para o tempo de qualidade com Deus, não se 

iluda achando que porque você orar, lê a bíblia, intercede pelos outros que sua vida espiritual está 

compensada.  

O missionário não pode deixar de estar atento as disciplinas espirituais. Não pode esquecer que a 

obra do ministério e o bem-estar pessoal e familiar estão debaixo do poder de Deus e não na força 

das mãos ou do próprio conhecimento. O tempo diário de encontro com Deus do missionário e da 

família é fundamental para o seu bem-estar em todas as dimensões da vida.  

“O grande perigo é que, quando desprezamos as disciplinas espirituais, nosso ministério 

vai se transformando em trabalho de homem, esforço carnal e não em ações de Deus 

através de nós” (Silva Junior, 2013, p. 94) 

O cuidado integral intencional busca conduzir os obreiros em amor, por meio de solicitações de 

contas e acompanhamento, à prática das disciplinas espirituais, como fonte de vida pessoal, familiar e 

de poder e capacitação para o ministério. Segue algumas atividades para a saúde emocional.  
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Leitura diária da Bíblia 

A leitura da bíblia precisa acontecer 

diariamente, de forma saudável e proveitosa. 

Ler é a atividade básica do aprendizado. Se 

quisermos estudar a Bíblia, temos que formar o 

hábito de ler longas passagens das Escrituras, 

para ser "aprovado, como obreiro" diante de 

Deus (2 Tm. 2:15).  

A leitura bíblica nos torna crente mais forte nos dá confiança, nos purifica do pecado, nos dá alegria, 

nos dá paz, nos orienta nas decisões e nos capacita a testemunhar nossa fé. 

Depois de lermos o livro varias vezes, estaremos prontos para começar a responder algumas 

perguntas básicas, que ampliarão nosso conhecimento do conteúdo do livro.  

1) Qual o autor do livro? 

2) Quais as circunstâncias em que ele o escreveu? 

3) Para quem a obra foi escrita? 

4) Dizer alguma coisa a respeito das pessoas a quem foi dirigido. 

5) Onde foi escrito? 

6) Quando foi escrito? 

7) Por que foi escrito? 

8) Quais são os principais problemas abordados? 

9) Que soluções são apresentadas? 

10) Qual era o significado central de tais coisas naqueles dias? 

11) Qual é o significado delas para nós hoje? 

12) Comentários adicionais  

Utilize aplicativos, materiais de apoio e outras ferramentas para te ajudar a manter a disciplina. 

Fonte:  Como Estudar a Bíblia Sozinho - Tim Lahaye 
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Tempo de oração de qualidade 

A oração gera uma mudança pessoal, não existe nada que possamos fazer que nos traga mais 

benefícios do que a oração. Através dela, recebemos bênçãos espirituais, mentais e físicas. 

Examinando a Bíblia, encontramos orações poderosas de homens que desenvolveram seu ministério 

pelo poder da oração. É preciso esforço, interesse e atitude para estabelecer a oração como 

prioridade. 

 
 

15 motivos para você orar diariamente: 

1) Para buscar a face do Senhor e conhece-Lo melhor (Salmo 27:8) 

2) Para não olhar para os problemas, e sim para o Senhor (Salmo 121:1) 

3) Para falar com Deus (I Pedro 3:12) 

4) Para se derramar diante dEle (Salmo 142:1-2) 

5) Para apresentar seus pedidos a Deus (Mateus 21:22) 

6) Para ouvir a Deus (Provérbios 8:34) 

7) Para se libertar do sofrimento (Tiago 5:13) 

8) Para resistir à tentação (Mateus 26:41) 

9) Para ser resgatado na angústia (Salmo 107:19) 

10) Para receber a recompensa do Senhor (Mateus 6:6) 

11) Para resistir ao mal (Efésios 6:13) 

12) Para ter alegria (João 16:24) 

13) Para achegar-se a Deus (Isaías 64:7) 

14) Para receber cura emocional (Tiago 5:13) 

15) Para ter paz (Filipenses 4:6-7) 

Fonte: novotempo.com 
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Culto doméstico  

O hábito das famílias de se reunir para orar, ler a bíblia e cantar está ficando para trás, mas 

precisamos resgatar esta prática!  

Muitos lares hoje estão naufragando, porque Deus foi deixado fora do 
cenário doméstico. Com o contínuo choque de personalidades dentro do 

viver doméstico, deve estar presente uma força integradora, e o Deus 
Vivo é essa Força!  

O Segredo Da Felicidade -  Billy Graham 
 

O pastor Josué Gonçalves mostra 10 razões para que toda 

família desenvolva o culto doméstico. Confira: 

1) Porque nos dispõe para enfrentarmos as tarefas diárias 

com um coração mais alegre, torna-nos mais fortes para o 

trabalho, mais dedicados ao nosso dever e predispõe-nos a 

glorificar a Deus em tudo que fizermos. Ler Colossenses 

3.17. 

2) Porque nos dá força para enfrentarmos o desânimo, as decepções, as adversidades inesperadas e 

as frustrações com que nos deparamos. Ler Hebreus 2.18. 

3) Porque nos torna mais cônscios, no decorrer do dia, da presença reconfortante do Deus que nos 

ajuda a vencer pensamentos impuros e outros inimigos quaisquer, que porventura vierem atacar-

nos. Ler Filipenses 4.4-7.  

4) Porque o culto doméstico suaviza as asperezas do relacionamento no lar e enriquece 

grandemente o convívio em família. Ler Efésios 6.1-9. 

5) Porque esclarece os mal-entendidos e tende a aliviar as tensões que por vezes invadem o 

ambiente sagrado do lar. Ler Romanos 12.9-11. 

6) Porque o culto doméstico ajuda a manter na fé os filhos que saem de casa, afastando-se da 

influência dos pais. Na maioria dos casos, é o culto doméstico que mais tarde irá determinar a 

salvação de filhos de lares crentes. Ler II Timóteo 3.15-17. 

7) Porque ele poderá ter influência sadia e santa sobre as pessoas que possam estar visitando a 

família. Ler Romanos 14.7-9. 

8) Porque o culto doméstico faz de um lar exemplo e estímulo a outros lares, para que tenham a 

mesma vida de devoção e adoração a Deus. Ler Atos 2.46,47. 

9) Porque a palavra de Deus ensina que devemos fazer o culto doméstico. Ao obedecermos a Deus, 

estamos dando honra àquele que é o doador de todo o bem e fonte de toda a benção. 

10) Porque o culto doméstico reforça o trabalho pastoral e, além disso, estimula em muito a 

participação na Igreja. Ler Romanos 15.6-7. 

Fonte: www.revistamda.com 

http://www.revistamda.com/author/josue/
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Participação na igreja local  

Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o 
invocam em verdade. 

Salmos 145:18 
Qual é o papel da igreja?  

A Igreja tem um papel fundamental na vida do crente em Cristo Jesus em qualquer fase de sua vida, 

ninguém é maduro o suficiente para estar fora do braseiro, embora haja muitos problemas nas 

congregações espalhadas pelo mundo às vantagens são imensuráveis. A igreja é o único órgão que 

incentivar a construção de relacionamentos fortes, com base no amor, respeito e aceitação mútua, 

que ensina os valores morais e espirituais e que incentiva uma vida reta diante da sociedade.  

Ser vocacionado, chamado e comissionado ao ministério não é isenção para fazer parte deste corpo 

vivo.  

As pessoas não podem adorar na igreja se não tiverem um encontro com Deus antes 

de chegar lá. Para muitos cristãos, os sessenta minutos antes do inicio dos cultos 

dominicais são os mais difíceis da semana. Comer, vestir-se e correr pela casa para 

terminar as tarefas de ultima hora, saindo depois apressados e mal-humorados para a 

igreja, não é exatamente um preparo de coração. O que fazemos antes do culto 

determinará o que acontece durante o culto... Se você acha que pode viver de 

qualquer maneira, depois ir à igreja no domingo e adorar juntos com os santos, está 

errado... Não devemos imaginar que adoração aconteça automaticamente, só por 

estarmos todos no mesmo lugar... Adoração não é um simples exercício emocional, 

mas resposta do coração edificado na verdade acerca de Deus. Os cristãos precisam 

almejar aproximar-se mais de Deus. Se estivermos saciando a sede em fontes 

proibidas, não teremos razão de esperar que Deus nos sacie. Se não formos 

alimentados pelo pão do céu, teremos de nos saciar com as migalhas do mundo. 

Depois que estivermos viciados no alimento do mundo, nosso apetite por Deus 

desaparecerá. 

De pastor para pastor – Erwin Lutzer 

 

Por mais que seja difícil, não deixe de frequentar a igreja local com frequência, estar atuante no 

ministério pode aparentar que você não precisa frequentar cultos, reuniões de oração e EBD. Ser um 

pregador da palavra pode deixa-lo critico e cético a ministração dos colegas de ministério, mas 

lembre-se você foi chamado para servir e ainda não está pronto, Deus tem muito para te ensinar e 

pode fazer isso nos bancos da igreja local.  

Um ponto importante que queremos destacar são os filhos dos missionários, eles precisam participar 

da EBD da igreja local para aprender a palavra de Deus e incuti-la em seus corações, se você foi 

frequentador da escola bíblia entende sobre o que estamos falando. Nosso exemplo como cristão é 

fundamental, mas outras pessoas podem ensinar e ser modelo para os filhos, principalmente os que 

estão na fase de adolescentes.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/145/18
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Atividades Práticas:  

 

1. Pergunte a si mesmo: Quais são os meus alvos espirituais? 

2. Encontre o seu local especial para oração e leitura da palavra de Deus. “A Cadeira de Deus” 

por Bill Hybels – assista a este vídeo 9 minutos legendado:  

https://www.youtube.com/watch?v=pZ25ai7Hhe4 

3. Encontre ferramentas e materiais de apoio que te auxiliem na realização de seus alvos. Como 

aplicativos, devocionais e planos de leituras; 

4. Incentive outros para estar com você neste crescimento espiritual, nas redes sociais e outros 

aplicativos.  

5. Incentive os cultos domésticos e outras atividades espirituais com sua família. 

6. Tenha um diário de oração, onde você pode fazer anotações e registrar suas vitórias.   

7. Participe do MIT, minuto diário de oração às 12h. De segunda a sexta a equipe da GEVAN 

disponibiliza pedidos de oração para que possamos levantar um clamor ao Senhor por nossa 

nação.  

8. Frequente os cultos, reuniões de oração e EBD. 

9. Tenha um pastor mentor para que você possa abrir o coração para questões pessoais e de 

ministério.  

10.  Crie o hábito de ter um coração grato a Deus por todas as benevolências do Senhor.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ25ai7Hhe4

