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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 Emocional 

 
 

 “A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o 

espírito.” Pv.15.13 

Segundo OLIVEIRA (2009, pg. 65), em seu livro sobre a vida, ministério e desafios no campo, o 

trabalho missionário é intenso e permeado de mudanças, desafios e lutas espirituais, físicas e 

emocionais. A somatória de um ritmo de trabalho acumulado acarreta um alto nível de estresse e 

sobrecarrega o emocional.  Esses momentos de crises produzem sentimentos de incapacidade, 

questionamento quanto à própria identidade e, até mesmo, dúvidas quanto ao chamado.  

“...estresse afeta a todos nós. É inevitável e faz parte da vida normal. O problema é o 

estresse acumulado, que pode derrubar mesmo os missionários mais fortes”.  

O´Donnel (apud Ikedo, p.112)  

Viver e sofrer sob a tirania do urgente promove no missionário e sua família estresse, frustração e 

esgotamento. Por isso, providenciar refrigério e conscientizar sobre a importância do descanso, assim 

como buscar aconselhamento, pastoreio e amizades sinceras são itens fundamentais para líder e sua 

família ter um crescimento e um amadurecimento emocional saudável. 

O cuidado integral intencional busca conscientizar e acompanhar a família missionária, ajudando a 

lidar, administrar e cuidar da realidade emocional desde o início e por todas as fases do ministério 

missionário. 
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Tenha Amigos 

Em todo o tempo ama o amigo e para a 

hora da angústia nasce o irmão.  

Provérbios 17:17  

Nós missionários temos muitos RD’s e isso é ótimo, 

mas precisamos de amigos!  

Responda com sinceridade: Quem são amigos? Quem 

é seu pastor? Quem te aconselha? Quem te mentoria? 

Para quem você abre seu coração? Para quem você ligaria de madrugada em um dia difícil? 

Compreendemos que quando estamos no campo missionário ter amigos é um desafio, mas não 

podemos desistir de tê-los mesmo que seja a distância!  Na Bíblia a mais de 300 versículos que se 

refere a amizade, assim podemos dizer que Deus nos fez um ser social, comunicável, incompleto!  

O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais 

chegado do que um irmão. Provérbios 18:24  

 

 

 

Assista este vídeo é muito interessante 

https://www.youtube.com/watch?v=hjw9vj

0D5ZE 

 

 

 

 

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.  João 15:13 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjw9vj0D5ZE
https://www.youtube.com/watch?v=hjw9vj0D5ZE
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Fale com alguém sobre seus problemas, pecados e tentações 

“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para 

serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.” Tiago 5:16 

“Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as 

imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e 

as calúnias.” Mateus 15:19 

 

Para termos saúde emocional é necessário abrir o 

coração, falar das lutas e dificuldades, compreender os 

pensamentos, reconhecer as fraquezas, perdoar, pedir 

orientação para mudanças de comportamento e 

receber acolhimento e amor. Quando não falamos as 

palavras contidas viram sintomas físicos, somatização!  

 

Observe os sintomas: 

 Dor difusa por todo o corpo 

 Dor de cabeça 

 Dor no peito, braços, pernas, costas e/ou articulações. 

 Dificuldade para respirar 

 Hipersensibilidade 

 Desmaios, 

 Náusea/Mal estar 

 Vômito 

 Fadiga (Cansaço excessivo) 

 Manchas na pele 

 Tonturas 

 Batimentos cardíacos acelerados (Taquicardia) 

 Fraqueza muscular 

 Perda do apetite por longos períodos 

 Sangramento menstrual excessivo 

 Desinteresse sexual           

Fonte: wikipedia.org 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/5/16+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/15/19+
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Aconselhamento Pastoral, Mentoria Pastoral, Terapia com 
psicólogo, Coaching. Qual a diferença? 

Aconselhamento pastoral: Ajudar as pessoas a enfrentarem seus problemas de uma forma 

coerente com ensinamentos bíblicos.  

Aconselhamento Cristão - pag. 17  

 

Mentores: São pessoa influentes e experientes que ajudam outras pessoas a alcançar seus principais 

objetivos de vida.  

Como o ferro afia o ferro – pag. 160   

 

Psicoterapia: Aplicação da técnica especializada ao tratamento de distúrbios mentais ou aos 

problemas de ajustamento cotidiano.  

Dicionário técnico de psicologia – pag. 277 

 

Coaching: Desenvolve e libera o potencial de uma pessoas para expandir se desempenho.   

Manual completo de Coaching – pag. 49 

 

Amigo: Indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra 

pessoa.  

https://www.significados.com.br/amigo/ 
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Cuide-se!  

Você sabe o que é psicofobia?  É o preconceito contra os doentes de transtornos e deficiências 

mentais, por exemplo: depressão, ansiedade e outros.  

Você sabe quem são os maiores psicofóbicos? Os portadores de doença mental.  

Se você já recebeu o diagnostico ou está percebendo sintomas de doenças mentais, faça o 

tratamento em paz! Pois a qualidade de vida não tem preço.   

Os tratamentos estão disponíveis, mas quase dois terços das pessoas com transtorno mental, nunca 

procuram ajuda de um profissional de saúde. Estigma, discriminação e negligência impedem que os 

cuidados e o tratamento cheguem às pessoas com transtornos mentais, diz a Organização Mundial da 

Saúde (OMS).  

Quando procurar um especialista? Quando os sintomas superam o bem-estar do indivíduo e dos seus 

familiares. Observe seu humor, observe seu sono, observe seus relacionamentos, observe seus 

pensamentos, observe se você quer se prejudicar ou se ferir. Se não está se sentindo bem, busque 

ajuda, escute o que os especialistas têm para te dizer e depois decida se vai seguir as orientações.  

Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas, sim, os 

doentes. Mateus 9:12 

 

 

 

 

  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/9/12+
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Tenha qualidade de vida 

Não existe nada melhor do que ter uma vida equilibrada em todas as dimensões, muitas vezes 

pensamos que precisamos de muitas coisas para ser feliz e viver bem.  

O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. 

Provérbios 11:17 

Saúde emocional é o equilíbrio das funções psíquicas, que se revela na capacidade de controlar e 

gerenciar as emoções, resultando em sentimento de bem-estar e na ausência de distúrbios 

emocionais. 

DICAS PARA BEM VIVER 

Mexa-se como uma criança: a atividade física é o 

maior fator de qualidade e tempo de vida. 

Portanto, caminhe. 

Alimente-se como um índio: evite produtos 

industrializados, coma verduras e frutas, use 

pouco sal e açúcar. 

Durma como um gato: descanse o suficiente, 

relaxe e espreguice, cuidando do corpo. 

Seja persistente como um camelo: seja 

disciplinado, mantenha o compromisso de envelhecer com saúde e com os sonhos vivos. 

Tenha a alegria de um golfinho: não seja rancoroso ou amargo, valorize acima de tudo as boas coisas 

da vida. 

Seja independente como um pássaro: não espere que ninguém venha garantir o seu bem-estar. Tenha 

autonomia de vôo. 

Seja solidário como um cão: faça-se necessário, seja disponível e mantenha-se fiel às causas sociais. 

Fonte: Dr. Carlos Alberto Pastore (cardiologista do Instituto do Coração de SP) e 
Dr. Renato Guimarães (geriatra do Hospital da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Brasília, DF) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/11/17+
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Fortaleça suas qualidades 

Como missionários sabemos que nossa esperança 

de SER e REALIZAR vem do Senhor, sem isso 

poderíamos ficar ansiosos, melancólicos, 

endurecidos e por aí vai... Através do Espírito Santo 

somos sinalizados de que dotamos de muitas 

capacidades e possuímos características de 

personalidade únicas. Como identificarmos e 

ficarmos atentos as nossas qualidades? Como pô-

las em prática? Melhoro as qualidades ou foco nos 

“defeitos” (pontos fracos que nos atrapalham)? É muito importante que entremos em contato, que 

examines como estamos sendo neste momento. Em 1 Co 11:28 somos exortados “Examine-se o 

homem a si mesmo, e então como do pão e beba do cálice”. 

Sabemos que nossas questões emocionais e psicológicas influenciam diretamente: nosso 

comportamento, nossas atitudes, nossos sentimentos, emoções, o exercício de nossos valores, 

princípios, cumprimento de metas e propósitos. Conceitua-se SAÚDE como: Estado de equilíbrio 

dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais 

do organismo dentro dos limites normais para sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. E 

EMOÇÃO como: Agitação de sentimentos; abalo afetivo ou moral.  

Fontes: https://www.google.com.br – Pesquisas 

Em ambos os conceitos percebemos que há uma 

movimentação, energia e alterações dentro de nós. Daí a 

importância de nos conscientizarmos daquilo que colabora com 

as nossas atitudes e orienta nosso comportamento. A 

verdadeira sabedoria começa com o conhecimento próprio.  

  
 

 “Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem 

somos nós. ” Provérbios 27:19 

  

https://www.google.com.br/
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Atividade Prática:  

1. Escreva um diário  

Escrever ajuda a superar sobre seus eventos traumáticos, situações de estresse ou qualquer situação 

que tenha feito aflorar mais fortemente suas emoções. Colocar no papel tudo que você sente pode 

ajudar, depois que a tempestade emocional passar, a analisar melhor os sentimentos e dar uma ideia 

mais clara sobre seus sentimentos e pensamentos. Isso aumentará o autoconhecimento e também 

ajudará na resolução dos problemas de maneira mais eficaz, inclusive, no caso de desentendimento 

com outras pessoas. 

 

2. Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Er05a6jmn1w 

 

“O que está atrás de nós e o que está diante de nós são coisa pouca quando comparado 

o que está dentro de nós.” (Ralph Waldo Emerson) 

 

3. Liste 10 (dez) qualidades que você tem que te ajudam a viver cada dia, características que o 

ajudam a lidar com as oportunidades, obstáculos e desafios: 

1) 

2) 

3)  

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

“Quando o homem endurece o coração, Deus continua a falhar-lhe, mas o homem não 

pode ouvir.” (Billy Graham) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Er05a6jmn1w
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REFLEXÃO: 

Falar de nossas qualidades nem sempre é fácil e não dispensa o valor do autoconhecimento dos 

nossos pontos fracos, mas precisamos lembrar-nos que somos um todo, formados por tudo isso, e 

que o uso destes potenciais fará com que possamos dar o nosso melhor para Deus ao servi-lo. Admitir 

nossas qualidades pode ser curativo e renovador, pois:  

 Ficaremos mais preparados para enfrentar obstáculos e desafios do dia-a-dia; 

 “Diminuirá” nossa insegurança (falta de capacidade de confiança na sua capacidade), 

inadaptação, o perfeccionismo, as dúvidas, angústias (ás vezes, só sabemos viver na angústia), 

o medo de errar e à necessidade de reconhecimento e aprovação; 

 Receberemos com mais facilidade elogios e afetos; 

 Trataremos melhor as pessoas; 

 Diminuirá nossa ansiedade; 

 Teremos mais coerência entre pensamentos, sentimentos e atitudes; 

 Seremos mais resilientes; 

 Aumentará nossa disposição e criatividade; 

 Saberemos administrar melhor nosso tempo entre as áreas de nossas vidas; 

 Aprenderemos a separar o que é da minha personalidade e o que é do “outro”. 

 

4. Coloque-se diante de DEUS neste momento. Compartilhe com ELE suas qualidades conhecidas 

e reconhecidas. Abra seu coração naquilo que percebeu sobre si ou até mesmo que precisa da 

orientação d’Ele. Ore! 

 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e 

contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51:17 

 

 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/51/17+

