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Introdução

JÁ FAZ AL GUM TEM PO que vi nha pen san do na pos si bi li da de

de es cre ver al gu mas li nhas a res pe i to de mi nha ex pe riên -

cia, como mé di co mis si o ná rio, num cam po em que a ma i o -

ria da po pu la ção é de con fis são mu çul ma na. O dou tor Abel

Pa not to, com pa nhe i ro ar gen ti no de pro fis são e mis são,

que vi veu e tra ba lhou mu i tos anos no Pa ra guai, sem pre me

in cen ti vou a es cre ver so bre esse tema. Fi nal men te, de po is

de qua tro anos de vi vên cia no cam po mis si o ná rio em um

país mu çul ma no, re sol vi es cre ver es tas re fle xões sob for ma 

de mo no gra fia. Ini ci al men te não ti nha a in ten ção de pu bli -

cá-la, en tre tan to, Fe de ri co Ber tuz zi (ex-pre si den te de PM

Inter na ci o nal) ade quou e for ma tou este ma te ri al, tra ba -

lhan do e tor nan do pos sí vel essa ediç ão.

Esco lhi este tí tu lo Raio X do Cam po Mis si o ná rio, pois

ele re fle te a real in ten ção des te tra ba lho. Em uma ra di o gra -

fia exis tem co i sas que são ab so lu tas, prin cí pi os que não se

al te ram. E por ou tro lado ob ser va ções que de pen dem da -
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que le que in ter pre ta o exa me. A in ter pre ta ção de uma ra di o -

gra fia de pen de do co nhe ci men to e ex pe riên cia da que le que

faz a le i tu ra do exa me, bem como do ân gu lo pelo qual se

olha o exa me. Da mes ma for ma nes te tra ba lho al gu mas co i -

sas são prin cí pi os e ver da des, en quan to ou tras são pen sa -

men tos e aná li ses de al guém que faz “hi pó te ses

di ag nós ti cas”, ba se a das em uma vi são e uma le i tu ra dos fa -

tos. Espe ro que o le i tor pos sa fa zer seus pró pri os di ag nós ti -

cos e suas pró pri as hi pó te ses e que es tas li nhas le vem a uma

ma i or re fle xão. 

A fi na li da de prin ci pal ao re di gir este tex to é a de re a li -

zar um re la to que per mi ta a ou tros co le gas, que por ven tu ra 

ve nham ao cam po, ex tra ir algo de po si ti vo das di ver sas si -

tu a ções que eu vi ven ci ei, a fim de que não pi sem nos bu ra -

cos ou tro pe cem nas mes mas pe dras que eu. Além dis so,

meu ob je ti vo é mo ti var, ani mar e ori en tar um pou co a ca -

mi nha da de no vos pro fis si o na is, so bre tu do os da sa ú de,

cren do que ve re mos um cres cen te en vol vi men to de pro fis -

si o na is para mis sões nos pró xi mos anos, para a Gló ria do

Se nhor e sal va ção de mu i tos.

                        JOSÉ ROCHA JÚNIOR
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C A P Í T U L O1
O chamado

ESTE É UM ASPECTO in te res san te e cer ta men te um dos

mais im por tan tes, a ra zão prin ci pal de es tar mos e

nos man ter mos no cam po mis si o ná rio. Di an te das di ver sas 

si tu a ções vi vi das e dos mo men tos de ma i or di fi cul da de é a

con vic ção do cha ma do de Deus que nos sus ten ta e re no va

nos so âni mo para o tra ba lho. Mes mo um pro fis si o nal que

exer ça uma ati vi da de ex tre ma men te útil no cam po e na

obra de plan ta ção de igre jas ne ces si ta ter um cha ma do cla -

ro e es pe cí fi co do Se nhor.

Qu an do o tra ba lho so ci al ca mi nha bem, con sul tam-se

mu i tos pa ci en tes ao dia, o mi nis té rio se ex pan de e a pró -

pria po pu la ção o con fir ma por meio de pa la vras e ges tos de

gra ti dão e re co nhe ci men to, o mis si o ná rio sen te que seu

tra ba lho é re al men te im por tan te para a po pu la ção que está 

sen do be ne fi ci a da. Isto faz bem, ale gra o co ra ção, e ani ma
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mu i to. Nes tas ho ras lem brar-se ou não do cha ma men to de

Deus, na ver da de, não faz tan ta di fe ren ça.

To da via, quan do fal ta o re co nhe ci men to da po pu la -

ção, quan do al guns pla nos não se con cre ti zam, quan do o

tra ba lho é blo que a do pe los fa to res os mais di ver sos, quan -

do a cri se fi nan ce i ra che ga, os al vos não são al can ça dos, os

con fli tos re la ci o na is se es ta be le cem, ou ain da quan do um

mem bro da fa mí lia se en fer ma ou até o pró prio mis si o ná -

rio é aba ti do por uma for te ma lá ria, nes sas ho ras di fí ce is

ter um di plo ma mé di co, ou uma es pe ci a li za ção, ou uma cli -

en te la que o ad mi ra e res pe i ta não ser vem para man tê-lo

no cam po. O úni co fa tor que man tém um ser vo de Deus fir -

me no cam po é a con vic ção do cha ma do.

Por que in sis to tan to nes te pon to? Por que cre io ser

fun da men tal.  Algu mas ve zes as Agên ci as Mis si o ná ri as po -

dem ser atra í das pela qua li fi ca ção pro fis si o nal que o vo ca -

ci o na do apre sen ta. Sen do “se du zi das” pe las di ver sas

pos si bi li da des e por tas à evan ge li za ção que se po dem

abrir, caso ele ace i te tra ba lhar como mis si o ná rio em um

dos cam pos. Pode-se cair no erro de não ve ri fi car cu i da do -

sa men te se re al men te se tra ta de um ver da de i ro vo ca ci o -

na do ao mi nis té rio mis si o ná rio. É com mu i to te mor que

men ci o no isto, mas é sa bi do que a cri se fi nan ce i ra e o de -

sem pre go nos pa í ses la ti no-ame ri ca nos são cres cen tes.

Vis lum bran do a opor tu ni da de de con se guir uma ocu pa ção

no ex te ri or, apren der ou tro idi o ma, vi ver em uma ou tra

cul tu ra, al guns po dem ser er ro ne a men te mo ti va dos por es -

sas ra zões, mes mo que in cons ci en te men te, sem se gun das
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in ten ções. Mas não per ce bem o que es tão fa zen do e não

têm uma idéia real do sé rio com pro mis so as su mi do e suas

im pli caç ões.

Esse tipo de si tu a ções, que são cons tran ge do ras para o 

can di da to a mis si o ná rio, à igre ja e à mis são pode ser evi ta -

da. É ne ces sá rio, por tan to, ma i or cri té rio na ace i ta ção dos

can di da tos e ava li a ção con ti nu a da de pro fis si o na is vo ca ci -

o na dos ao cam po mis si o ná rio. Digo ava li a ção con ti nu a da,

pois a vo ca ção não é algo es tá ti co. Des de o mo men to em

que se ouve o cha ma do de Deus até a che ga da ao cam po e

mes mo du ran te a per ma nên cia  em ser vi ço por mu i tos

anos, mu i tas co i sas acon te cem, ocor rem mu dan ças in ter -

nas  e ex ter nas.

Um uni ver si tá rio re ce be seu cha ma do

Nes te mo men to de se jo com par ti lhar mi nha ex pe riên cia

pes so al de cha ma do. Ain da era um ado les cen te quan do no

fi nal dos es tu dos se cun dá ri os me per gun ta va e ora va ao Se -

nhor, bus can do sa ber qual era mi nha ver da de i ra vo ca ção.

Algu mas pes so as na igre ja di zi am que de ve ria ir para o se -

mi ná rio e tor nar-me um pas tor. Po rém, sem pre tive, des de

os seis anos de ida de, o de se jo de ser um mé di co pe di a tra.

Na ver da de eu ti nha três so nhos: ser pe di a tra, pas tor e jo -

ga dor de fu te bol. To dos sa bem que a úl ti ma op ção não se

re a li zou.

Vi ven do a an gús tia da in de ci são me pus a orar, es tu dar

e re a li zar os tes tes ne ces sá ri os para in gres sar na Fa cul da de

de Me di ci na. Per gun ta va sem pre ao Se nhor se era este o ca -

15



mi nho que de ve ria se guir. Pres tei con cur so ves ti bu lar em

vá ri as en ti da des no país. E em bo ra ti ves se uma boa pre pa -

ra ção es co lar não con se guia ser apro va do. Até que no dia 23

de fe ve re i ro de 1991 (co in ci den te men te data de meu ani ver -

sá rio) fui apro va do para in gres sar na Fa cul da de de Me di ci -

na de Ita ju bá, em Mi nas Ge ra is. Lem bro-me de que sa ben do 

do re sul ta do, no mes mo mo men to me ajo e lhei agra de cen do

ao Se nhor pela apro va ção no con cur so. Nes sa mes ma hora

re ce bi meu cha ma do. Foi quan do Deus me re ve lou o por quê

de tan tas lu tas e di fi cul da de para ser apro va do no ves ti bu -

lar. De i xou cla ro que eu ha via en tra do na fa cul da de de me -

di ci na não por meus pró pri os mé ri tos, mas por Sua von ta de

e era Seu de se jo que eu lhe en tre gas se mi nha pro fis são. Sem

sa ber onde  me le va ria tal de ci são, sem he si tar, con sa grei

na que le dia mi nha pro fis são ao Se nhor. So men te um ano

mais tar de, em um con gres so úni co de Fa ze do res de Ten das, 

no Cen tro Evan gé li co de Mis sões (CEM), em Vi ço sa, pude

com pre en der o que Deus re al men te que ria de mim. Ou vin -

do a pre ga ção e tes te mu nho do Dr. Step hen Fos ter, um mé -

di co ca na den se, mis si o ná rio em Ango la, per ce bi que Deus

de se ja va usar mi nha pro fis são para o ser vi ço mis si o ná rio na 

Áfri ca ne gra. De po is des ses dois even tos mar can tes, mu i tas

ou tras con fir ma ções se su ce de ram: em con gres sos que par -

ti ci pei, li vros que li e diá lo gos que tra vei, a cer te za do meu

cha ma do e di re ções mais es pe cí fi cas fo ram se acla ran do em

mi nha men te. Du ran te os anos de fa cul da de Deus per mi tiu

que re ce bes se a in fluên cia de pes so as como a mis si o ná ria

Su la mi ta de Bar ros, pas tor Jo sué Mar tins (di re tor da Mis -
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são Avan te), Oswal do Pra do (di re tor da SEPAL SUL), que

mu i to me in cen ti va ram e não per mi ti ram que mi nha vi são

se per des se ao lon go dos anos.

So men te no ano de 1997, en quan to re a li za va a es pe ci -

a li za ção em pe di a tria, na ci da de de São Pa u lo, ao ou vir os

mis si o ná ri os Si las e Yoná e após  uma con ver sa rá pi da e in -

for mal com Ivo ne i de, uma den tis ta bra si le i ra que tra ba -

lhou mu i tos anos em um país afri ca no, fui de sa fi a do a

tra ba lhar es pe ci fi ca men te em um país mu çul ma no. Após

uma vi si ta pré via para co nhe ci men to do cam po e do tra ba -

lho da mis são, eu e mi nha fa mí lia nos sen ti mos mo ti va dos

a nos ins ta lar no país, onde eu pre ten dia de sen vol ver um

tra ba lho como mé di co mis si o ná rio.

Jul go que al guns fa to res fo ram de ter mi nan tes para

que  eu man ti ves se mi nha vi são, cha ma do e as sim fos se  ao

cam po. Em pri me i ro lu gar, tive apo io im por tan te por par te 

de al guns ir mãos da igre ja e da mis são Avan te que nos in -

cen ti va ram e ori en ta ram du ran te meu tem po como es tu -

dan te de me di ci na. Apo io este im pres cin dí vel, pois é no

pe río do de fa cul da de o mo men to mais pro pí cio para ga -

nhar ou per der can di da tos ao cam po. É um tem po que,

pelo afas ta men to dos pais, mu dan ça de ci da de e ou tros fa -

to res, o jo vem se apre sen ta mais sus cep tí vel às boas ou más 

in fluên ci as. É na uni ver si da de que o es tu dan te está aber to

a so nhar com a pos si bi li da de de ser vir a Deus e ao mun do

com sua pro fis são. E é tam bém nes se am bi en te que o jo -

vem pode até mes mo se per der. Se aque le que tem um cha -

ma do mis si o ná rio não ti ver um acom pa nha men to
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ade qua do, o cha ma do pode ser es que ci do, dan do lu gar à

co bi ça de se trans for mar em um pro fis si o nal fa mo so, bem

su ce di do e com mu i to di nhe i ro. Acre di to ser a uni ver si da -

de um gran de ce le i ro de mis si o ná ri os, ain da pou co ex plo -

ra do por igre jas e mis sões. Não po de mos es pe rar que o

jo vem se for me, te nha seu em pre go, seu bom sa lá rio, es ta -

bi li da de, casa, mu lher e fi lhos para de sa fiá-lo ao cam po

mis si o ná rio. Não é fá cil con ven cer um pro fis si o nal que já

está es ta be le ci do na vida a de i xar tudo e ir para um país

des co nhe ci do como mis si o ná rio. Embo ra Deus pos sa

fazê-lo. Se ria mu i to me lhor se pu dés se mos fo men tar a

men ta li da de de de di ca ção e ser vi ço à ca u sa do Re i no ain da

quan do o vo ca ci o na do está re a li zan do seus es tu dos, ou no

má xi mo quan do es te ja ini ci an do sua vida pro fis sio nal.

Um se gun do fa tor im por tan te para a con cre ti za ção do

meu cha ma do foi a pos si bi li da de de re a li zar uma vi si ta ex -

plo ra tó ria pré via ao país des ti no. Nes sa oca sião  tive a

opor tu ni da de de co nhe cer um pou co da cul tu ra, sen tir e

ver as ne ces si da des e co nhe cer de per to a mis são em que

iria tra ba lhar, além de en trar em con ta to com os pro je tos

que eles de sen vol vi am e com a fi lo so fia da or ga ni za ção,

bem  como ter in for ma ções so bre as opor tu ni da des de tra -

ba lho ofe re ci das. Isso me aju dou mu i to, tra zen do tran qüi -

li da de e se gu ran ça para de i xar meu país na tal e fa ci li tou a

adap ta ção cul tu ral, di mi nu in do al guns cho ques ini ci a is.

Um ter ce i ro fa tor que de se jo ci tar, e que para mim é

fun da men tal no cha ma do, é a es co lha do com pa nhe i ro ou

com pa nhe i ra (para os que são sol te i ros, lo gi ca men te). Mi -
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nha es po sa, Andréa, sem pre foi um gran de apo io ao meu

mi nis té rio e teve tam bém seu cha ma do in di vi du al pelo Se -

nhor para es tar no cam po. A po si ção do côn ju ge é mu i to

im por tan te, pois este pode co la bo rar ou atra pa lhar. Se o

côn ju ge não ti ver con vic ção do seu cha ma do e es ti ver ape -

nas acom pa nhan do o ou tro, pode, em al gum mo men to, ge -

rar si tu a ções in ter nas de con fli to, agra var o cho que

cul tu ral, ser um obs tá cu lo à adap ta ção da fa mí lia à nova

cul tu ra e por con se qüên cia im pe dir o bom avan ço do mi -

nis té rio. Co nhe ce mos mu i tas his tó ri as de jo vens, com boa

for ma ção pro fis si o nal e bí bli ca, com sin ce ra vo ca ção, mas

que não le va ram a ter mo o seu mi nis té rio por ca u sa de uma 

es co lha equi vo ca da na hora de ca sar-se. Há ne ces si da de de 

se ori en tar os jo vens so bre o pe ri go de se ca sa rem com o

que se cha ma ria de “co ve i ros(as) de vo ca ção mis si o ná ria”.

Acres cen ta ria ain da que o cha ma do é con fir ma do re -

al men te após a che ga da no cam po, pas sa do o pe río do de

“lua de mel”, quan do o obre i ro en fren ta as pri me i ras cri ses

e di fi cul da des. Os pri me i ros anos são a gran de pro va e con -

fir ma ção da vo ca ção. Eu par ti cu lar men te digo que, em

meus pri me i ros três anos de cam po, me con si de ra va um

can di da to a mis si o ná rio e só de po is do re gres so ao cam po

para um se gun do pe río do é que, pen so eu, co me cei re al -

men te a trans for mar-me em um mis si o ná rio. Pa re ce ser

nes te mo men to que nos so mi nis té rio vai se ini ci ar. O cha -

ma do é algo di nâ mi co, que se con fir ma e re a fir ma a cada

dia, em cada si tu a ção di fe ren te, pas san do pela cri se, di an te 

das opor tu ni da des e de sa fi os. Nes te as pec to como ci tou

19



Pe dro Jo nes (ame ri ca no e um dos di re to res da área de tre i -

na men to da PMI ): “ne ces si ta mos com pre en der o cha ma -

do den tro do cha ma do”, ou seja, Deus pode ter ou tros

cha ma dos den tro do cha ma do.

Os anos de tra ba lho aqui, têm mos tra do que eu e mi -

nha fa mí lia te mos um cha ma do ge ral, mas exis tem mu i tos

ou tros cha ma dos pos te ri o res, es pe cí fi cos, vo ca ções que

vão sur gin do no cam po e aos qua is de ve mos ser sen sí ve is e

fle xí ve is, es tan do aber tos para dis cer ni-los, vi san do o bom

cum pri men to do nos so mi nis té rio.

Acre di to, ain da, que é pa pel das Agên ci as Mis si o ná ri -

as e dos mis si o ná ri os que já es tão no cam po es ta be le cer es -

tra té gi as cla ras e ob je ti vas para al can çar os jo vens que

es tão nas uni ver si da des. Os jo vens de vem ser ori en ta dos

nas igre jas acer ca do cha ma do mis si o ná rio e suas im pli ca -

ções, se rem in cen ti va dos e ori en ta dos quan to ao pre pa ro, a 

fim de não de i xar mor rer a dis po si ção que eles têm em ser -

vir ao Se nhor. Além dis so, as Agên ci as de vem tam bém es -

tar aten tas aos mo men tos de cri se do mis si o ná rio no

cam po  no que se re fe re ao seu cha ma do e aju dá-lo.

Ain da me re fe rin do ao cha ma do mis si o ná rio, gos ta ria

de res sal tar que para a   con cre ti za ção des te há cer tos ques -

ti o na men tos e pre o cu pa ções do can di da to que pre ci sam

ser le va das em con si de ra ção, ques ti o na men tos es ses que

tal vez ou tros can di da tos que não vão exer cer sua pro fis são

no cam po po dem não ter. O pro fis si o nal mis si o ná rio que

de i xa seu tra ba lho para ir ao cam po pre ci sa es tar sen tir

cre di bi li da de na mis são com a qual vai tra ba lhar, sa ber
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com ma i or pre ci são pos sí vel onde vai se ins ta lar, seu lo cal

de tra ba lho, de que ma ne i ra vai uti li zar sua pro fis são.  Ne -

ces si ta ain da de in for ma ções so bre a or ga ni za ção com a

qual está fir man do um con tra to como mis si o ná rio  e sa ber

se re al men te há opor tu ni da des para de sen vol ver sua pro -

fis são no país des ti no. São al gu mas ques tões que o can di -

da to co lo ca e que ne ces si tam de res pos tas ob je ti vas da

li de ran ça da mis são com a qual ele vai tra ba lhar.

Os pro je tos de tra ba lho des ses can di da tos tam bém

pre ci sam ser le va dos em con si de ra ção e dis cu ti dos. Lem -

bro-me de que quan do es ta va con ta tan do a mis são para ir

ao cam po e es ta be le cen do uma par ce ria , eu ti nha mu i tas

des tas per gun tas na ca be ça, e in clu si ve um es bo ço de pro -

je to de tra ba lho. Ao vi si tar o cam po e o es cri tó rio em Gra -

na da eu me sen ti em par te ali vi a do e es pe ran ço so por ver

que re al men te se tra ta va de uma or ga ni za ção sé ria, que es -

ta va in te res sa da no tra ba lho de pro fis si o na is no cam po e

que ha via opor tu ni da de de tra ba lho no cam po mis si o ná -

rio. Con tu do, con fes so que me sen ti de sen co ra ja do ao con -

ver sar com um dos lí de res da mis são, pois ao

apre sen tar-lhe o es bo ço de meu pro je to, pou ca aten ção me

foi dada, ape nas ouvi: “não se im por te com pro je to ago ra,

pois isto não tem im por tân cia no mo men to, quan do che gar 

ao cam po aí você vão de fi nir o que vai fa zer”. Isto  foi mu i to

ruim. Sei que o obre i ro deve ser fle xí vel às mu dan ças e va -

ri a ções nos pro je tos de sen vol vi dos, en tre tan to o que pre ci -

sa va na que la hora era sa ber com ob je ti vi da de o que

po de ria fa zer e se meu pla no de tra ba lho era com pa tí vel ou
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não. É ver da de que mu i tos ou tros lí de res me es ti mu la ram

e le va ram em con si de ra ção os so nhos que eu e mi nha fa mí -

lia tí nha mos no mo men to.

Esse tipo de com por ta men to por par te das Agên ci as

Mis si o ná ri as pode de ses ti mu lar o can di da to e até mes mo

pro vo car a sua não ade são. O res pon sá vel pelo re cru ta -

men to pre ci sa, nes te mo men to, ter pa ciên cia e com pre en -

são, além de ex pe riên cia e pre pa ro para ori en tar este tipo

de can di da to. Pode ser di fí cil para al guém que não está

acos tu ma do a tra tar com mis si o ná ri os pro fis si o na is com -

pre en der e res pon der cer tas ques tões es pe cí fi cas. Uma su -

ges tão que po de ria aju dar no pro ces so de se le ção de

can di da tos pro fis si o na is é ter ao lado do res pon sá vel pelo

re cru ta men to um pro fis si o nal mis si o ná rio ex pe ri men ta -

do, dis pos to a res pon der às per gun tas mais es pe cí fi cas so -

bre o tra ba lho. Mais in te res san te ain da se ria se esse

mis si o ná rio fos se um pro fis si o nal da mes ma área que pu -

des se for ne cer ori en ta ções mais pre ci sas. No pro ces so de

se le ção e re cru ta men to não se deve le var em con si de ra ção

ape nas o cha ma do es pi ri tu al para o cam po, fa to res como

ex pe riên cia cris tã, for ma ção te o ló gi ca e mis si o ná ria, ex pe -

riên cia trans cul tu ral pré via e ou tros te mas tam bém são im -

por tan tes e es sen ci a is à ad mis são do can di da to.

Antes de con clu ir este ca pí tu lo gos ta ria de res sal tar

ou tro as pec to re le van te para o bom de sem pe nho do can di -

da to no cam po mis si o ná rio. É im por tan te ve ri fi car se  o

can di da to de se ja uti li zar sua pro fis são no cam po como fer -

ra men ta de mi nis té rio para a Evan ge li za ção ou não, pois
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há aque les que, mes mo sen do pro fis si o na is, não de se jam

exer cer sua pro fis são no cam po, e aque les que de se jam de -

sen vol ver de modo ple no sua ca pa ci da de pro fis si o nal. Essa 

ques tão deve ser es cla re ci da an tes e du ran te a che ga da do

obre i ro no cam po para evi tar con fli tos, fal sas ex pec ta ti vas

e frus tra ções. Há  ca sos de mé di cos, en fer me i ros, en ge nhe -

i ros e ou tros que ao che ga rem no cam po tra ba lham uni ca -

men te no mi nis té rio de plan ta ção de igre jas sem ter o

de se jo de de sen vol ver algo na sua área. Isto deve ser vis to

como algo na tu ral, como uma op ção pes so al. For çar al -

guém a se en vol ver em um tra ba lho mo ti va do pela ne ces si -

da de do cam po, sen do que a pes soa não tem a vo ca ção para 

tal, é um erro e pode acar re tar pro ble mas. É por isso que

afir mo que o pro fis si o nal mis si o ná rio que usa sua pro fis -

são no cam po, deve ter dois cha ma dos ou vo ca ções. Um 

para ser um mis si o ná rio e ou tro para ser um pro fis si o nal

no cam po mis si o ná rio. O pri me i ro sig ni fi ca uma vo ca ção

para ser vir a Deus anun ci an do o Evan ge lho aos per di dos

no mun do. O se gun do é uma vo ca ção para ser vir a Deus de -

di can do sua pro fis são aos ne ces si ta dos do mun do.
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C A P Í T U L O2
A che ga da ao cam po

CHEGA A HORA DA PARTIDA. O mis si o ná rio de i xa o seu

em pre go no país na tal, pre pa ra sua fa mí lia para a

mu dan ça, bus ca os re cur sos ne ces sá ri os para ir ao cam po,

des pe de-se dos pa ren tes e igre ja, a qual o en via de ba i xo de

sua bên ção e un ção e por fim  toma o avião para o tão es pe -

ra do des ti no, o cam po mis si o ná rio. Che gan do ao novo

país, de po is de ha ver des can sa do um pou co, co nhe ci do al -

guns lu ga res e pes so as nos pri me i ros dias, pára, pen sa e se

per gun ta: “Qu an do vou co me çar a tra ba lhar? Qu an do vou

aten der o meu pri me i ro pa ci en te afri ca no?” Ou no caso de

um en ge nhe i ro: “Qu an do vou co me çar a ca var po ços? Ou

como  di ria o en ge nhe i ro agrô no mo: “Não vejo a hora de

co me çar a aju dar os agri cul to res des te país!” São re fle xões

que a ma i o ria dos pro fis si o na is mis si o ná ri os re cém che ga -

dos ao cam po faz. Elas ex pres sam uma cer ta an si e da de na -
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tu ral de pôr em prá ti ca suas ha bi li da des e ta len tos, o mais

rá pi do pos sí vel.

Ima gi no que em al gu mas áre as pro fis si o na is  essa fase

seja ain da mais di fí cil. Um mé di co que con sul ta va cin -

qüen ta  ou mais pes so as por dia, ver-se num país sen ta do

sem po der con sul tar, é por ve zes in tri gan te e de sa ni ma dor. 

Entre tan to, como con sul tar? Se não se con se gue nem com -

prar um pão na pa da ria, como pres cre ver uma re ce i ta?

Lou vo ao Se nhor por que eu e mi nha fa mí lia fo mos

bem ori en ta dos des de o iní cio nes se sen ti do por meio de

um cur so de no mi na do Cur so de Ori en ta ção Trans cul tu ral

(COT), uma ex ce len te fer ra men ta para a ins ta la ção do mis -

si o ná rio no país.  O COT é um mo de lo de tre i na men to ela -

bo ra do por nos sa mis são PM. Visa uma real in tro du ção do

mis si o ná rio na nova cul tu ra. Pre co ce men te ele é co lo ca do

em con ta to com o idi o ma na ti vo e a cul tu ra. Nor mal men te

é re a li za do logo na che ga da do mis si o ná rio ao cam po. O

cur so tem du ra ção de cin co me ses. O alu no, jun ta men te

com seu côn ju ge, fre qüen tam au las do idi o ma na ti vo, seja

o ára be, pu lar, ou tur co, de pen den do do país e et nia em

que ele de se ja tra ba lhar. Essas au las se re a li zam pela ma -

nhã e à tar de há dis cus sões prá ti cas so bre a cul tu ra e an tro -

po lo gia. Ao mes mo tem po a fa mí lia toda par te nos fi na is de 

tar de ou fins de se ma na para es ta rem com uma fa mí lia na -

ti va, onde co mem e dor mem. Uma opor tu ni da de para es -

cu tar e pra ti car o que apren de ram em clas se. O úl ti mo mês

do cur so é pas sa do in te gral men te com uma fa mí lia na ci o -

nal, com quem pas sam vin te qua tro ho ras jun tos, du ran te
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todo um mês. Ao fi nal des sa eta pa, como con clu são, o mis -

si o ná rio (a), apre sen ta uma mo no gra fia, abor dan do um

as pec to da cul tu ra que lhe in te res sou. Além dis so, cada

alu no tem um ca der no de emo ções, cul tu ra e idi o ma, onde

es cre ve e com par ti lha com seu ori en ta dor de COT (no caso

um obre i ro ex pe ri men ta do) suas im pres sões so bre a nova

cul tu ra.

O COT foi uma ex pe riên cia mu i to po si ti va para mim e

mi nha fa mí lia.  Mu i to nos au xi li ou na adap ta ção à nova

cul tu ra e no apren di za do do idi o ma lo cal. Re al men te é um

pe río do de suma im por tân cia na en tra da do mis si o ná rio

no cam po. Du ran te todo o cur so  fo mos bem as ses so ra dos e 

não ti ve mos do que nos que i xar. Qu an do de i xa mos o Bra -

sil, já fo mos ori en ta dos pela mis são que pas sa ría mos vá ri -

os me ses em tre i na men to an tes de ini ci ar mos o tra ba lho

como pro fis si o nal. Esse tipo de ori en ta ção foi fun da men tal 

para nos tra zer tran qüi li da de e evi tar de cep ções e cho ques.

Não im por tan do o sis te ma ou nome que a jun ta ou

agên cia mis si o ná ria pos sa dar a esse tipo de pro gra ma, é

fun da men tal que ao ini ci ar o mi nis té rio, nos dois pri me i -

ros anos e mais in ten sa men te no pri me i ro, o mis si o ná rio

en ten da que faz par te de seu mi nis té rio gas tar tem po de

qua li da de para o apren di za do dos idi o mas que irá uti li zar.

É im por tan te a com pre en são tam bém por par te das igre -

jas, seus lí de res e mem bros em re la ção a esse tem po, ain da

que pa re ça que o “mis si o ná rio não está fa zen do nada e so -

men te apren den do idi o ma”. Ele na ver da de está en vol vi do

em uma ta re fa ár dua e di fí cil, que pode re dun dar em base
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bem fe i ta ou fun da men to mal aca ba do para os anos de mi -

nis té rio que vi rão. A igre ja, os lí de res de mis sões e o pró -

prio mis si o ná rio não de vem, por tan to, co brar re sul ta dos

ou en vol vi men to mi nis te ri al.

É uma gran de ten ta ção lan çar-se di re ta men te ao tra ba -

lho, aju dar as pes so as, fa lar de Je sus, en vi ar uma foto com

nos so con ta to evan ge lís ti co, cren do que o apren di za do do

idi o ma virá na tu ral men te. Isto não é ver da de, te mos vis to

al guns co le gas que in fe liz men te não de ram pri o ri da de ao

apren di za do do idi o ma na ti vo e hoje pas sam por cer tas li mi -

ta ções. Acre di to que mes mo sen do um pro fis si o nal, ain da

que as ne ces si da des se jam gran des e ten ta do ras para um

en vol vi men to mais pre co ce, ou que o lí der lo cal da mis são

ou os na ci o na is pe çam para que ele pos sa tra ba lhar em sua

área, essa ati tu de não se ria o ide al. Le va do pela ân sia de tra -

ba lhar o mais rá pi do pos sí vel, pela im pres são de es tar per -

den do tem po por não de sen vol ver sua ati vi da de, o obre i ro

pode não com pre en der a ne ces si da de de par ti ci par in te gral -

men te da pri me i ra fase de apren di za do da lín gua e cul tu ra.

Du ran te o tem po de tre i na men to e es tu dos tem-se a opor tu -

ni da de de ob ser var a cul tu ra, apren der o idi o ma fa la do pela

po pu la ção com a qual se irá tra ba lhar, com pre en der a sua

cos mo vi são, isto no fu tu ro se tor na uma fer ra men ta efi caz

no pró prio tra ba lho como pro fis si o nal.

Um exem plo cla ro dis to foi uma ex pe riên cia que tive

ao tra tar as cri an ças no con sul tó rio. Ao ver que al gu mas

de las ti nham as unhas gran des e su jas (fa tor que fa ci li ta as

in fec ções) di zia às mães que cu i das sem da hi gi e ne de seus
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fi lhos e apa ras sem suas unhas. Até que um dia de con sul ta

em uma das al de i as que ser vi mos, es cu tan do uma con ver -

sa, en ten di por que as mães não cor ta vam as unhas de seus

fi lhos quan do lhes era pe di do. Isto se ex pli ca va cul tu ral -

men te, pela cren ça de que se a mãe cor tar as unhas de seu

fi lho quan do este ain da é cri an ça, ele pode se tor nar um la -

drão quan do cres cer. Foi o que me ex pli cou uma mãe. Esse

era en tão o mo ti vo pelo qual elas não fa zi am o que lhes so li -

ci ta va! Di ver sas ex pe riên ci as e uma gama enor me de da dos 

e in for ma ções po de mos ob ter se nos en vol ver mos com o

povo já des de o iní cio. Fa lar o idi o ma lo cal é fun da men tal,

e por tas se abrem por ca u sa dis to. Não se pode de sen vol ver

a pro fis são no país sem po der se co mu ni car bem com os

na ti vos. Além dis so, pode ser pe ri go so, prin ci pal men te na

área de sa ú de, em que  fa cil men te, pela fal ta de uma boa

co mu ni ca ção, o pro fis si o nal mis si o ná rio pode fa zer um fal -

so di ag nós ti co e ad mi nis trar o me di ca men to er ra do, ou até

mes mo fa zer o di ag nós ti co cor re to e não ser ca paz de ex pli -

car o tra ta men to cor re ta men te, o que pro vo ca rá um fra cas -

so na te ra pêu ti ca.

Ou tro as pec to in te res san te que ob ser vei é que, em al -

gu mas si tu a ções, quan do es ti ve em gran des hos pi ta is da

ca pi tal, o fato de me co mu ni car no idi o ma lo cal com os pa -

ci en tes, e não em fran cês, ge rou uma ati tu de de ace i ta ção e

res pe i to por par te dos co le gas mé di cos. No que tan ge ao

nos so tra ba lho na co mu ni da de e nas al de i as, per ce be mos

que os pa ci en tes sen tem con fi an ça em vir à con sul ta, pois

vão en con trar um mé di co bran co, mas que en ten de o idi o -

29



ma do povo. Estes pou cos exem plos são para re a fir mar a

im por tân cia de que o pro fis si o nal mis si o ná rio es te ja pelo

me nos no seu pri me i ro ano de cam po, cons ci en te e dis pos -

to a es tu dar mais o idi o ma e a cul tu ra do que tra ba lhar em

sua área. Essa “pa u sa no tra ba lho” é pre ci o sa, além do mais 

es tu dar o idi o ma na ti vo é “um gran de tra bal ho tam bém”.

Em nos sa or ga ni za ção, ter mi na do o COT, ini ci a mos o

cha ma do pós-COT. É a con ti nu a ção por mais oito me ses de 

um es tu do, ago ra não tão in ten si vo como o pri me i ro pe río -

do, mas que leva a um en vol vi men to mais pro fun do e ori -

en ta do com a cul tu ra. Nes sa eta pa, o mis si o ná rio tem mais

tem po para ini ci ar seu en vol vi men to com al guns mi nis té -

ri os de nos sa or ga ni za ção ou de ou tras tam bém a de pen der 

de cada con tex to. Entre tan to, a tô ni ca con ti nua sen do o de -

di car-se ao apren di za do do idi o ma e cul tu ra. Nor mal men -

te nes sa fase o prin ci pi an te con ti nua seus es tu dos de

idi o ma e ob ser va ções cul tu ra is e nem a mis são, nem li de -

ran ça lo cal exi gem que ele se en vol va em al gum tipo de tra -

ba lho, mas que se de di que nes tas duas áre as já

men ci o na das. Essa ati tu de é mu i to im por tan te, pois não se 

exi ge do mis si o ná rio um en vol vi men to para o qual ele ain -

da não está to tal men te pre pa ra do. O pro fis si o nal pode ser

ten ta do a se en vol ver em ati vi da des de modo pre ci pi ta do,

fa tor que pre ju di ca rá o apren di za do da lín gua em al guns

ca sos.

Em mi nha ex pe riên cia pes so al co me ti esse erro. Ini ci -

a mos o COT em abril e nos mês de se tem bro, já no pós

COT, co me ça mos a con sul tar e as su mir de ter mi na das res -
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pon sa bi li da des no tra ba lho da mis são no país. Fa zen do

uma ava li a ção, vejo que foi mu i to pre co ce e não de ve ria ter

me en vol vi do tan to na que la épo ca. Cer tos er ros e pro ble -

mas que pas sei, bem como con fli tos, um can sa ço pre co ce e

o fato de não po der avan çar no idi o ma como de se ja ra, po -

de ri am ter sido ame ni za dos ou evi ta dos se ti ves se sido

mais sá bio ao as su mir res pon sa bi li da des.

Por ou tro lado, vejo que essa se gun da eta pa do mis si o -

ná rio, em que já apren deu o bá si co da cul tu ra e idi o ma,

quan do ele cro no lo gi ca men te já co me ça a en trar no seu se -

gun do ano e sen te-se mais se gu ro no país e  já ma ne ja me -

lhor o idi o ma, é uma eta pa mu i to de li ca da. Se nes te

pe río do o mis si o ná rio não for bem ori en ta do, pode fi car

um pou co “pre gui ço so”, por não es tar en vol vi do em nada

di re ta men te, ou até mes mo in ten ci o nal men te, com medo

da cul tu ra e por não sa ber fa lar como con vém, pode bus car

se es con der, não par ti ci pan do em ne nhu ma ati vi da de.

Essa ati tu de pode fazê-lo pas sar lon gos tem pos em casa,

por ve zes en fer mo com so ma ti za ções ou até mes mo em es -

ta do de de pres são. É pre ci so um equi lí brio en tre o “se en -

vol ver pre co ce men te” e o “não se en vol ver com nada”.

No caso par ti cu lar dos pro fis si o na is mis si o ná ri os, al -

guns as pec tos de vem ser con si de ra dos. De ve mos pen sar e

bus car mo dos de nes ta se gun da fase de seu tre i na men to fa -

zer com que ele pos sa tan to en vol ver-se na sua área de tra -

ba lho como man ter um bom ní vel de es tu do do idi o ma, que 

deve con ti nu ar sen do a pri o ri da de. Uma boa ma ne i ra de

pro mo ver isto se ria fa zer com que o ini ci an te par ti ci pe de
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es tá gi os em sua área de tra ba lho. Des sa ma ne i ra, ele po de -

rá pra ti car sua pro fis são, ter con ta to com os na ci o na is que

tem a mes ma for ma ção, per ce ber como de sen vol vem a sua

pro fis são no país, es cu tar e fa lar o idi o ma lo cal (apren den -

do os ter mos téc ni cos de sua área na lín gua na ti va) e es ta -

be le cer re la ci o na men tos e con ta tos. O mis si o ná rio

apro ve i ta rá me lhor o tem po para apren der, pelo fato de

não ser ele o res pon sá vel di re to pelo tra ba lho. Este é um

pon to crí ti co tam bém. Cre io que o ini ci an te não deve as su -

mir gran des res pon sa bi li da des, como di ri gir ou ini ci ar um

pro je to an tes dos dois pri me i ros anos de es tu do. Po rém, ao

mes mo tem po não pode es tar to tal men te sol to, fa zen do o

que de se jar, sem se en vol ver em sua pro fis são. Há uma li -

nha mu i to tê nue en tre es tes dois la dos, o que di fi cul ta um

po si ci o na men to equi li bra do. De um lado o mis si o ná rio

pode se en vol ver pre co ce men te no tra ba lho, as su min do

res pon sa bi li da des e, em al guns ca sos , uti li zá-lo como des -

cul pa para não apren der o idi o ma como se de ve ria, de i xan -

do o es tu do em se gun do pla no. Por ou tro lado, o ini ci an te

pode en vol ver-se tão pou co com o tra ba lho, que de po is terá 

di fi cul da des para re co me çar. O fato de não es tar com todo

o tem po to ma do por con sul tas ou ou tras ati vi da des pro fis -

si o na is não quer di zer que a pes soa apro ve i ta rá este tem po

para o es tu do da lín gua. É nes te mo men to que o mis si o ná -

rio pode sen tir bas tan te de sâ ni mo, por es tar num es ta do

meio mór bi do, em que per ce be que as co i sas ain da não se

en ca i xam bem. Ele ne ces si ta apren der a lín gua lo cal e ao
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mes mo tem po sen te ne ces si da de de exer cer sua pro fis são.

É um di le ma, uma ba ta lha den tro da men te e co raç ão.

Cer ta vez, con ver san do com um mis si o ná rio que tra -

ba lhou du ran te mu i tos anos na Rede Glo bo do Bra sil e que

se trans fe riu para a Espa nha, com o in tu i to de tra ba lhar em 

uma rede evan gé li ca, ele me com par ti lha va acer ca de suas

di fi cul da des de adap ta ção no cam po.  Um dos fa to res que

res sal tou du ran te  a nos sa con ver sa foi a sa u da de que sen -

tia do lo cal de tra ba lho no Bra sil. O fato de não ter o mes mo 

am bi en te de tra ba lho do Bra sil o de sa ni ma va e em al guns

mo men tos ca u sa va até mes mo frus tra ção.

Ou tro mis si o ná rio, que tra ba lha na área de sa ú de,

con tan do sua ex pe riên cia de adap ta ção ao cam po, di zia

que mu i tas ve zes sen tia-se mal, pois no Bra sil tra ba lha va

em ple no tem po, de ma nhã até a tar de, de po is ao che gar no

cam po ti nha a im pres são de que não es ta va fa zen do nada,

por que não ti nha a opor tu ni da de de exer cer sua pro fis são

como de se ja va.

Há uma es pé cie de sa u da de do am bi en te de tra ba lho

que en vol ve o co ra ção e pen sa men to do pro fis si o nal mis si -

o ná rio, o que é algo mu i to na tu ral. Lem brei-me, mu i tas ve -

zes, dos cor re do res e sa las dos hos pi ta is em que tra ba lhei

no Bra sil, dos an ti gos co le gas de plan tão, dos pa ci en tes que 

tra tei, de cer tos ti pos de pro ce di men tos que re a li za va e que 

ago ra, no cam po, não os faço mais. Essa fase que o mis si o -

ná rio pas sa deve ser le va da em con si de ra ção. É nes se pe -

río do de adap ta ção, quan do o pro fis si o nal co me ça a se

en ca i xar no con tex to do novo país, é que ele sen te mu i ta
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fal ta de seu an ti go tra ba lho e das co i sas que fa zia por lá.

Nes sa hora co me çam os ques ti o na men tos so bre o que se

está  fa zen do no cam po e se de ver da de pode-se ser útil na

Obra do Se nhor. O de sâ ni mo e até mes mo a de pres são po -

dem atin gir o obre i ro nes ta fase, que é mu i to pe ri go sa e não 

pode pas sar des per ce bi da pela li de ran ça lo cal. Du ran te

esse pe río do ele ne ces si ta de apo io, acon se lha men to e ora -

ção. Con tu do, cre io que se hou ver um en vol vi men to ori en -

ta do do mis si o ná rio com sua área de for ma ção no novo

país, este mo men to de cri se pode ser ame ni za do.

A mis si o ná ria Re na ta, fi si o te ra pe u ta, obre i ra da Mis -

são Avan te, teve uma ex ce len te adap ta ção. Ela se de di cou

in te gral men te ao COT e, du ran te os dois pri me i ros anos, o

que in clui seu se gun do pe río do, pro cu rou não as su mir

gran des res pon sa bi li da des quan to ao tra ba lho da mis são.

Pre o cu pou-se em re a li zar um es tá gio em um hos pi tal pú -

bli co, man ten do um es tu do apli ca do e re gu lar da lín gua

na ti va. Essa ati tu de con tri bu iu para a prá ti ca do idi o ma,

de sen vol vi men to de ami za des, per mi tiu a prá ti ca da fi si o -

te ra pia em um con tex to na ci o nal re sul tan do numa boa

adap ta ção ao país.

Por tan to, acre di to ser im por tan te que o mis si o ná rio

de di que  tem po, pri man do pelo es tu do do idi o ma nos dois

pri me i ros anos. Nes ta eta pa ele ne ces si ta de uma mis tu ra

de es tu do de idi o ma, con ta to com a po pu la ção e cul tu ra e

en vol vi men to gra da ti vo em sua área de tra ba lho, sen do

ori en ta do e acom pa nha do por mis si o ná ri os mais ex pe ri en -

tes, en tre os qua is es te ja um pro fis si o nal. Não exis te “re ce i -
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ta de bolo” nes sa ques tão, cada con tex to exi gi rá sa be do ria,

fle xi bi li da de e adap ta ções, po rém de ma ne i ra ge ral cre io

se rem es tes bons prin cí pi os a se guir.

Gos ta ria de ter mi nar esta par te re pe tin do uma fra se que

este pro fis si o nal que vive na Espa nha me dis se du ran te nos sa

con ver sa: “Só um pro fis si o nal mis si o ná rio pode en ten der

cer tas in qui e tu des de ou tro pro fis si o nal mis si o ná rio”.
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C A P Í T U L O3
Exer cen do a pro fiss ão

no cam po

ENTENDENDO QUE O MISSIONÁRIO já pas sou pelo seu

pe río do ini ci al de adap ta ção, ou seja, no mí ni mo um

ano de cam po, co me ça en tão uma bus ca mais ob je ti va de

como exer cer a pro fis são no cam po mis si o ná rio. Ge ral -

men te, as opor tu ni da des que nos apre sen tam são mu i to

gran des; prin ci pal men te em se tra tan do de pa í ses em vias

de de sen vol vi men to. Ma i or que as opor tu ni da des são as

ne ces si da des que pa re cem ba ter e até mes mo “gri tar a nos -

sa por ta”. Ne ces si da des da po pu la ção com a qual se está

tra ba lhan do, ne ces si da des da equi pe mis si o ná ria e dos

pro je tos que a mis são de sen vol ve no país. Nes te mo men to

a soma des sas ne ces si da des e opor tu ni da des, po dem nos

in flu en ci ar na es co lha des te ou da que le tipo de tra ba lho.

Essa é uma de ci são mu i to di fí cil de se to mar. Prin ci -
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pal men te por ter mos um co nhe ci men to su per fi ci al do país, 

da cul tu ra e mes mo da equi pe e dos tra ba lhos da mis são no

país. Esses fa to res não per mi tem ao re cém che ga do dis cer -

nir com cla re za qual área es pe cí fi ca ele vai se en vol ver e

como vai de sen vol ver sua pro fis são no país.

Impul si o na do pe las ne ces si da des, se du zi do pe las

opor tu ni da des e mo vi do pelo de se jo de tra ba lhar, o no va to

pode to mar uma de ci são pre ci pi ta da ao op tar pelo en vol vi -

men to em de ter mi na do pro je to. Os lí de res lo ca is e co le gas

por ve zes po dem pen sar que o bom mis si o ná rio é aque le

que che ga e logo se ofe re ce e se en vol ve no tra ba lho as su -

min do res pon sa bi li da des. Esse é o pen sa men to nor mal de

gran de par te dos que es tão no cam po. De um lado, é tam -

bém o que de se jam ver a igre ja e man te ne do res do mis si o -

ná rio. Anse ia-se por re ce ber car tas, re la tó ri os, fo tos do

tra ba lho, in for ma ções, re a li za ções.

Em mi nha ex pe riên cia pes so al, cum pri o COT nor mal -

men te, e ape nas seis me ses após che gar ao cam po já es ta va

con sul tan do na co mu ni da de e as su min do cer tas res pon sa -

bi li da des no tra ba lho. Envol vi-me  em al gu mas ati vi da des,

como por exem plo, a con sul ta de adul tos e em ou tras áre as, 

que  com a vi são e ex pe riên cia que te nho hoje e como es pe -

ci a lis ta em pe di a tria,  não o te ria fe i to se ti ves se opor tu ni -

da de de re co me çar. Não cul po ne nhum lí der pe las de ci sões 

pre ci pi ta das que to mei, nem pe las fa lhas que co me ti nes te

sen ti do, mas cul po so men te a mi nha fal ta de ex pe riên cia e

ma tu ri da de. Qu e ro di zer que no co me ço, o mis si o ná rio

pode se en vol ver em ati vi da des que não lhe ca bem fa zer. E
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o que vejo como pior, pode ini ci ar pro je tos no vos na mis -

são, nos qua is será mais di fí cil de fa zer al te ra ções ou até

mes mo  con clui-los  no fu tu ro, se for ne ces sá rio.

Pen so que os dois pri me i ros anos não são um bom mo -

men to para que o mis si o ná rio tome de ci sões im por tan tes

quan to ao seu en vol vi men to como pro fis si o nal e mu i to me -

nos re co men dá vel que ini cie no vos pro je tos no país. Se ria

in te res san te que este pro cu ras se, como já dis se an te ri or -

men te, se en vol ver em sua área de tra ba lho, ten do a opor tu -

ni da de de exer cê-la por um tem po, seja em tra ba lhos que

per ten çam à mis são e/ou mi nis té ri os de sen vol vi dos por ou -

tras or ga ni za ções ou até mes mo en ti da des pú bli cas. Optar

por um en vol vi men to gra da ti vo, que leve o obre i ro a co nhe -

cer a re a li da de lo cal e ba se a da nela fa zer uma op ção cons ci -

en te de mi nis té rio pode ser uma ati tu de mu i to mais

be né fi ca, sá bia e pro du ti va, além de di mi nu ir  ou evi tar cho -

ques e de cep ções.

Em meu pon to de vis ta, o en vol vi men to do mis si o ná -

rio em no vos pro je tos, com os qua is a mis são ain da não es -

te ja tra ba lhan do no país, se ria re co men dá vel a par tir do

seu re tor no,  após seu pri me i ro pe río do de li cen ça,  pe río do 

que va ria de acor do com cada or ga ni za ção, mas ge ral men -

te é de três anos. Isto por que mu i tos fa to res vão ser de fi ni -

dos após esse pe río do, in clu si ve o pró prio re tor no do

mis si o ná rio ao cam po. Ini ci ar um novo pro je to an tes dis so

se ria ar ris ca do, por oca si o nar uma even tu al so bre car ga de

tra ba lho na li de ran ça e equi pe lo cal. Esta pode se sen tir

cons tran gi da em man ter a ati vi da de co me ça da em be ne fí -
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cio da po pu la ção alvo, caso o mis si o ná rio que ini ci ou o dito

pro je to te nha que de i xar o país por uma ra zão es pe ci al ou

não re tor ne por ou tros mo ti vos ao cam po.

É Ge ral men te após os três pri me i ros anos que o mis si -

o ná rio vai re al men te con fir mar se re tor na ao cam po. Re -

tor nan do de fi ni rá se con ti nua ou não com a mis são com a

qual tra ba lha va e, al gu mas ve zes, essa de ci são pode ser in -

flu en ci a da por seus lí de res no país de ori gem. São uma sé -

rie de in cer te zas que tor nam  pou co pru den te o iní cio de

novo pro je to nos três pri me i ros anos de cam po. Entre tan -

to, cre io que o mis si o ná rio pode es tu dar, ava li ar, es cre ver e 

até mes mo a tí tu lo de en sa io re a li zar um pro je to pi lo to,

com o in tu i to de ava li ar os pla nos que es tão sen do pro pos -

tos por ele ou pela miss ão.

Ou tro fa tor im por tan te no mo men to de de ci dir como

se vai exer cer a pro fis são no cam po é sa ber se o tra ba lho

(no que tan ge o exer cí cio da pro fis são) será re a li za do di re -

ta men te com a mis são, ou li ga do a uma ou tra es tru tu ra,

seja por meio de uma par ce ria, con tra to de tra ba lho ou ou -

tra ma ne i ra. É na tu ral que na che ga da de um pro fis si o nal

na equi pe, to dos pen sem que este vai exer cer sua pro fis são

em um pro je to li ga do à mis são, abrin do um novo mi nis té -

rio na base de tra ba lho. Esta ex pec ta ti va pode ser frus tra da 

al gu mas ve zes. Com cer te za mu i tos vão che gar ao país com

o de se jo de tra ba lhar em um cen tro di ri gi do pela mis são e

di re ta men te em prol da mes ma, en tre tan to ou tros po dem

dis cer nir que o me lhor se ria tra ba lhar em par ce ria com

uma ou tra mis são, ou pres tar ser vi ço em ou tra es tru tu ra
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como vo lun tá rio num hos pi tal pú bli co, por exem plo. A

pes soa pode ain da fa zer a op ção de não exer cer a pro fis são

no país e de di car-se ex clu si va men te a evan ge li za ção e

plan ta ção de igre jas.

Em meu caso, des de o prin cí pio es ta va de ci di do, com

apo io da mis são,  a le van tar uma es tru tu ra sa ni tá ria, onde

pu des se tra ba lhar com ou tros pro fis si o na is  que fu tu ra -

men te vi es sem co la bo rar. Essa clí ni ca ser vi ria de apo io

para a mis são, como fer ra men ta evan ge lís ti ca. Mi nha op -

ção foi uti li zar meus ta len tos e ha bi li da des para o de sen -

vol vi men to de um mi nis té rio na área de sa ú de em li ga ção

to tal com a mis são PMI.

Ou tro exem plo é o tra ba lho de sen vol vi do pelo dou tor

Hum ber to Cha gas (or to pe dis ta e mis si o ná rio pela JMM),

que des de sua che ga da no cam po tem exer ci do um ex ce len -

te mi nis té rio, tra ba lhan do como mé di co vo lun tá rio em um

hos pi tal pú bli co da ca pi tal e em ou tras duas clí ni cas mis si -

o ná ri as que não per ten cem à sua mis são en vi a do ra. Além

dis so, está de sen vol ven do um pro je to pró prio, o qual está

em fase de es tru tu ra ção, cha ma do “Fá bri ca de Espe ran ça”.

Isso mos tra que as for mas de en vol vi men to po dem ser 

as mais dis tin tas, des de que haja res pe i to e con si de ra ção

pe los prin cí pi os da mis são com que se tra ba lha e não se

per ca o ob je ti vo ma i or de es tar no cam po: Anun ci ar as

Boas No vas do Evan ge lho.

Qu a is se ri am, en tão, os fa to res que in flu en ci am na to -

ma da de de ci são quan to ao lo cal de tra ba lho? Acre di to que

o fa tor bá si co é se a mis são tem ou não con di ções de ab sor -
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ver o pro fis si o nal a fim de que ele exer ça ple na men te sua

pro fis são. Caso não apre sen te os me i os ne ces sá ri os, se bus -

ca rá pro mo ver ou não, num fu tu ro pró xi mo, as con di ções

para tal. Para mim este é um fa tor pri mor di al a ser ob ser -

va do e ana li sa do pelo pro fis si o nal mis si o ná rio quan do

che ga no cam po, o qual le van ta vá ri os ques ti o na men tos:

“Será que a mis são se in te res sa em de sen vol ver um pro je to

na sua área de for ma ção? Eles vão bus car os re cur sos ne -

ces sá ri os para seu de sen vol vi men to?” Essas são al gu mas

das vá ri as ques tões que in flu en ci am na sua de ci são de tra -

ba lhar di re ta men te com a or ga ni za ção da qual faz par te.

No que tan ge à mis são, a res pos ta a tais ques ti o na -

men tos pre ci sa ser bem ho nes ta e re a lis ta. Qu an do o de -

par ta men to que re cru ta o pro fis si o nal per ce be que, nos

pró xi mos anos, não terá me i os de aju dar o mis si o ná rio a

de sen vol ver seu pro je to, é im por tan te ser co e ren te e di zer

“não po de mos ini ci ar algo na sua área” e não cri ar ex pec ta -

ti vas pelo sim ples de se jo de ter o pro fis si o nal na or ga ni za -

ção, com a men ta li da de de “va mos ver o que vai se pas sar

de po is”. Esse fa tor é algo sé rio, que ne ces si ta ser bem tra ta -

do an tes da che ga da do mis si o ná rio ao cam po, evi tan do,

as sim, de sen ten di men tos, de cep ções e até mes mo ba i xas

na equi pe.

Re su min do, al gu mas ati tu des são, por tan to, im por -

tan tes para o bom de sem pe nho do mis si o ná rio: Pri me i ro,

que no co me ço, ele se en vol va  gra da ti va men te em sua

área, não es que cen do que os dois pri me i ros anos de vem

ser de di ca dos ao es tu do do idi o ma. De po is des te pe río do,
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co me ce a se en ga jar mais se ri a men te em al gum tipo de mi -

nis té rio e por fim, que a aber tu ra de no vas fren tes de tra ba -

lho acon te ça após uma per ma nên cia mí ni ma de três anos

no cam po, ten do re tor na do de seu pe río do de li cen ça. Além 

dis so, o mis si o ná rio pre ci sa, jun to com a li de ran ça da mis -

são, ava li ar se ri a men te qua is são as re a is pos si bi li da des de

exer cer sua pro fis são no cam po.
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C A P Í T U L O4
De sen vol vi men to

e gest ão de pro je tos

O DESENVOLVIMENTO E GESTÃO do pro je to cons ti tu -

em a fase se guin te des ta aná li se. Ten do já to ma da a

de ci são de que se vai tra ba lhar em um pro je to li ga do à mis -

são, ini cia-se a ca mi nha da para sua ela bo ra ção, apro va ção, 

bus ca de re cur sos e exe cu ção. Gos ta ria aqui de re lem brar

uma po si ção pes so al, já ci ta da an te ri or men te, de que o

mis si o ná rio deve, pre fe ren ci al men te, ini ci ar um novo pro -

je to a par tir do se gun do pe río do no cam po, mas não há

pro ble mas que tra ba lhe na sua ela bo ra ção a par tir do se -

gun do ano de cam po.

Evi tan do frus traç ões e de sen ten di men tos

Um ou tro fa tor im por tan te no de sen vol vi men to de pro je -

tos é o fato de que a mis são e seu de par ta men to de pro je tos
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se jam re a lis tas quan to ao in te res se e às pos si bi li da des de

re a li za ção do dito pro je to. Se a Agên cia Mis si o ná ria cri ar

ex pec ta ti vas quan to ao de sen vol vi men to de pro je tos na

área pro fis si o nal do mis si o ná rio e este, de po is de um cer to

pe río do, cons ta tar que boa par te do que ha via sido pro gra -

ma do não pôde ser exe cu ta do por di ver sas ra zões, fica di fí -

cil con tro lar a frus tra ção e esse pode ser  o mo ti vo do

re tor no pre co ce do obre i ro ao seu país de ori gem. Por essa

ra zão pen so que, ao ace i tar um pro fis si o nal, deve-se  ve ri fi -

car se este de se ja de sen vol ver sua pro fis são no país e como

de se ja fazê-lo, seja com a mis são ou ou tro or ga nis mo.

Deve-se ana li sar  sua pro pos ta de tra ba lho, se é fac tí vel ou

ir re al. Ba se a do nis to, ave ri guar se a agên cia mis si o ná ria

tem ou não con di ções de apo iá-lo, ofe re cen do os re cur sos

ne ces sá ri os. Caso não os te nha, de fi nir cla ra men te como

iria bus cá-los, dan do uma pers pec ti va ao mis si o ná rio. Se a

Agên cia não ti ver as con di ções ne ces sá ri as o in te res san te

se ria es tu dar um meio de en vol vê-lo no país em ou tra or ga -

ni za ção, por in ter mé dio de even tu a is par ce ri as, a fim de

que este pos sa exer cer sua pro fis são. Numa úl ti ma hi pó te -

se, mas que deve ser con si de ra da, di zer ao can di da to que

no mo men to a mis são não con ta com re cur sos para re ce -

bê-lo. Cre io que o pen sa men to de: “man da a pes soa vir e

de po is ve re mos o que va mos fa zer”, não pode gui ar es sas

de ci sões e con ta tos com can di da tos ao cam po, pois essa

ati tu de pode ser mais pre ju di ci al do que be né fi ca. Um pro -

fis si o nal que de i xa seu tra ba lho no país na tal para se ins ta -

lar em ou tro, com a fi na li da de de de sen vol ver sua pro fis são 
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para o avan ço do Evan ge lho, pre fe re e es pe ra po si ções e in -

for ma ções mais con cre tas e re a lis tas quan to ao seu fu tu ro.

Por essa ra zão, pen so que cada or ga ni za ção que pen sa tra -

ba lhar se ri a men te com pro fis si o na is, deva es tru tu rar um

bom de par ta men to de pro je tos, com ca pa ci da de de bus car

re cur sos para a im ple men ta ção e exe cu ção dos mes mos.

To das as or ga ni za ções mis si o ná ri as têm ob je ti vos de cres -

cer como mis são, em mi nis té ri os, em nú me ro de pa í ses al -

can ça dos, et ni as atin gi das e ob ter ma i or nú me ro de

obre i ros. Tudo isto é mu i to bom e lou vá vel, po rém esse

pen sa men to deve ser acom pa nhan do de um bom pla ne ja -

men to e es tru tu ra ção para o de sen vol vi men to de pro je tos,

ofe re cen do re cur sos aos mis si o ná ri os que tra ba lham como 

pro fis si o na is nos cam pos. Estes pro je tos so ci a is ou pro fis -

si o na is, em mu i tos con tex tos, são pra ti ca men te a úni ca

por ta de en tra da nas co mu ni da des, pro por ci o nan do bons

re la ci o na men tos com os na ti vos e não pou cas ve zes man -

ten do a es tru tu ra le gal da or ga ni za ção mis si o ná ria den tro

do país. 

O mais im por tan te é for mar ou tros

No que tan ge ao de sen vol vi men to de pro je tos gos ta ria de

com par ti lhar um pou co da ex pe riên cia que tive nes tes anos 

de tra ba lho com a mis são no cam po.

Des de que eu e mi nha fa mí lia che ga mos pela pri me i ra

vez em Gra na da e  apre sen ta mos nos sos pla nos de tra ba lho 

para o cam po, fo mos bem re ce bi dos e es ti mu la dos pe los lí -
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de res da mis são e vi mos que a or ga ni za ção es ta va in te res -

sa da em um tra ba lho na área mé di ca. Qu an do ini ci ei meu

en vol vi men to no pro je to de sa ú de no país, re ce bi bas tan te

apo io por par te da li de ran ça, in clu si ve da par te do lí der lo -

cal de país. Nós, como mis são, con se gui mos ob ter os re cur -

sos ne ces sá ri os para ini ci ar os tra ba lhos e au men tar as

áre as de aten di men to em sa ú de. Hoje con ta mos com um

tra ba lho bem ma i or do que quan do ini ci a mos. No co me ço

éra mos ape nas um pro je to de nu tri ção in fan til, em que se

dis tri bu ía le i te e um ce re al lo cal para cri an ças de ba i xo

peso, en tre zero e cin co anos. Atu al men te, pela gra ça do

Se nhor, te mos uma clí ni ca na co mu ni da de, onde fun ci o na

uma far má cia co mu ni tá ria, en fer ma gem, um la bo ra tó rio

de aná li ses clí ni cas, um pro gra ma de nu tri ção in fan til.

Além des se tra ba lho, de sen vol ve mos, ain da, um pro je to de

con sul tas nas al de i as, sen do que em uma de las che ga mos a

cons tru ir um cen tro so ci al. No to tal são cer ca de mil pes so -

as be ne fi ci a das di re ta men te a cada mês, re ce ben do um tra -

ta men to de qua li da de, apo io emo ci o nal, es pi ri tu al,

ora ções e o tes te mu nho da Pa la vra. Tudo isto pôde ser re a -

li za do com o apo io de ou tros co le gas mis si o ná ri os que tra -

ba lham co nos co. Nes se tem po pude apren der co i sas, er rar

e acer tar. Ba se a do nes sas vi vên ci as é que pas so a des cre ver

al guns pen sa men tos quan to ao de sen vol vi men to e ges tão

de pro je tos.   Ge ral men te, quan do ini ci a mos um pro je to,

tra ze mos mu i to do nos so modo es tran ge i ro de pen sar e fa -

zer. Por es tar mos vi ven do num con tex to com ple ta men te

di fe ren te ao de nos sas ori gens, mu i tas de nos sas es tra té gi -
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as e pla nos de tra ba lho po dem não fun ci o nar bem. Pen so

que des de a ela bo ra ção do pro je to, e prin ci pal men te a par -

tir de sua exe cu ção, deve-se ten tar ao má xi mo ob ter a par -

ti ci pa ção ati va de cren tes na ci o na is. É ver da de que mu i tas

ve zes não os te mos no iní cio do tra ba lho, po rém, apa re cen -

do a opor tu ni da de de ter na ci o na is ao nos so lado, de ve mos

en vol vê-los o mais cedo pos sí vel. Isto faz com que o pro je to 

se ini cie mais adap ta do cul tu ral men te e per mi te uma me -

lhor tran si ção de res pon sa bi li da des e li de ran ça no fu tu ro.

Como exem plo, cito a dou to ra Pa trí cia, uma pe di a tra fran -

ce sa que tra ba lhou com a JOCUM al gum tem po. Ela es cre -

veu uma mo no gra fia acer ca do tra ba lho mé di co em sua

mis são. Um dos te mas que men ci o na é a di fi cul da de atu al

que a mis são en con tra no país para efe tu ar a tran si ção de

li de ran ça no pro je to de sa ú de. Ela ex pli ca que o pro je to

mé di co so ci al con ta com gran de nú me ro de na ci o na is tre i -

na dos e que exer cem di ver sas fun ções, po rém a gran de di -

fi cul da de é fa zer com que es ses na ci o na is li de rem e

ge ren ci em um sis te ma que foi cri a do e im ple men ta do à

ma ne i ra es tran ge i ra. Advo ga, ain da, a ne ces si da de da par -

ti ci pa ção na ci o nal o mais pre co ce pos sí vel, e que es tes pos -

sam tam bém aju dar na criaç ão e exe cuç ão dos pro je tos.

Nes te mo men to cabe uma per gun ta: “Será que  se es -

ta mos re al men te dis pos tos a de i xar que na ci o na is as su -

mam os car gos, au to ri da de, po si ção de li de ran ça e

res pon sa bi li da des, in clu in do a ges tão de fi nan ças?” Esse

úl ti mo, por si nal, pa re ce ser o pon to mais crí ti co às ve zes.

Se a res pos ta é não, pen so que o me lhor é nem co me çar um
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pro je to. Pois será can sa ço, gas to e des per dí cio por mu i to

pou co.

O mis si o ná rio pre ci sa ter em men te que não vai po der

fi car todo o tem po no cam po e que um dia irá re gres sar ao

seu país de ori gem. Isto pa re ce ób vio, mas na prá xis não

tan to.“Como fi ca rá o pro je to em que tra ba lha mos por vá ri -

os anos? Qu an do re gres sar mos va mos “apa gar as lu zes e

fe char as por tas”, tra zen do a cha ve co nos co? Tudo vai aca -

bar quan do en trar mos no avião?” Isto se ria mu i to tris te!

No en tan to é o que tem acon te ci do em não pou cos ca sos. O

me lhor é ter uma men ta li da de já des de o iní cio de for mar e

ins tru ir na ci o na is, ca pa ci tan do-os para as su mi rem res -

pon sa bi li da des. Qu an do men ci o no res pon sa bi li da des, re -

fi ro-me a res pon sa bi li da des de pla ne ja men to,

 administração, li de ran ça e ges tão fi nan ce i ra. Isto pode ser

um pou co di fí cil para nós, os la ti nos, que ain da tra ze mos

uma men ta li da de for te de fa zer tudo na obra mis si o ná ria.

Pen sa mos que de ve mos pre gar, dis ci pu lar, cons tru ir a

igre ja, en si nar e tudo mais, como se o mi nis té rio de pen des -

se ex clu si va men te de nós. E quan do vol ta mos para casa,

tudo que cons tru í mos du ran te anos cor re o ris co de des -

mo ro nar. Esque ce mos que exis te em boa par te dos cam pos 

mis si o ná ri os uma igre ja na ci o nal pre sen te, que pre ci sa e

de se ja ser apo i a da pe los mis si o ná ri os es tran ge i ros. Pen so

que nes se tem po pós-mo der no, quan do o con tex to de mis -

sões mu dou e bas tan te, não se pode se guir o que eu cha ma -

ria de “Pi o ne i ris mo ul tra pas sa do”. Não se está mais na

épo ca de Hud son Tay lor, os tem pos são ou tros. O pi o ne i -
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ris mo pode exis tir ape nas em zo nas e áre as de tra ba lho

onde se pode ser pi o ne i ro de fato, ou onde não exis te nada.

Mas se já há algo plan ta do, uma igre ja na ci o nal, cre io que

os mis si o ná ri os de vem ser au xi li a do res, for ma do res, apo i -

an do os na cio nais que ali ha bi tam.

Não me es que ço da fala de três mis si o ná ri os. Cer ta vez,

com par ti lhei com um co le ga mis si o ná rio so bre nos sa vi são

de for mar e ca pa ci tar ou tros para que fa çam o tra ba lho na

área de sa ú de, dis ci pu lá-los bem para que eles tam bém  re a -

li zem o mi nis té rio de evan ge lis mo e plan ta ção de igre ja. Ao

ter mi nar de ex pli car to dos os meus pla nos, en fa ti zan do que

es ta ria, quan do mu i to adi an ta dos, ao lado dos na ci o na is e,

se pos sí vel,  por de trás de les, apo i an do, ele me res pon deu: “

É boa essa vi são, mas o que eu vou fa zer en tão como mis si o -

ná rio?” Esse é um exem plo cla ro da vi são de que o mis si o ná -

rio es tran ge i ro é o “pro ta go nis ta de mis sões”.

O se gun do exem plo foi Dr. Step hen Fos ter, mé di co ca -

na den se, mis si o ná rio em Ango la, que Deus usou para me

cha mar ao mi nis té rio. Ao con ver sar com ele, com par ti -

lhan do que Deus ha via usa do sua pre ga ção e tes te mu nho

para me cha mar ao mi nis té rio mé di co mis si o ná rio, ele me

res pon deu di zen do: “em pe nhe-se mais em for mar e ins tru -

ir ou tros em sua área de for ma ção, do que em con sul tar

cen te nas de pa ci en tes ao dia, pois for mar ou tros é mais im -

por tan te e efi caz que con sul tar pa ci en tes”.

Ou tra pes soa que in flu en ci ou mi nha vi são de mi nis té -

rio  foi Ane te, uma su í ça, en fer me i ra de JOCUM, que em

trin ta anos de tra ba lho per cor reu vá ri os pa í ses da Áfri ca.

51



Em uma con ver sa in for mal ela me dis se: “Ao ini ci ar um

tra ba lho na área de sa ú de, não o cons trua ba se a do em você

mes mo, dan do a im pres são ao povo que che gou o gran de

mé di co bran co que cura me lhor que o ne gro. Mas bus que

co lo car-se atrás do na ci o nal, pro mo va o na ci o nal, aju dan -

do e en si nan do-o a me lhor fa zer o tra ba lho de sa ú de. Isto

vai ga ran tir o su ces so e du ra bi li da de do seu mi nis té rio”.

Essas duas úl ti mas fa las exem pli fi cam o que  as igre jas lo -

ca is de se jam por par te das agên ci as e seus mis si o ná ri os.

Caso te nham al gu ma dú vi da quan to a isto, re co men do que

vi si tem al gum cam po, bus can do um con ta to di re to com lí -

de res na cio nais.

Te nho ex pe ri men ta do isso em meu tra ba lho no

cam po. Esta mos, en quan to mis são, in ves tin do na for -

ma ção e ca pa ci ta ção de al guns na ci o na is em do mí ni os

di fe ren tes da sa ú de, na for ma ção bí bli ca e no dis ci pu la -

do. É in te res san te cons ta tar que quan do co me cei meu

pro je to no ano 2000, tra ba lhá va mos na pro por ção de

um tra ba lha dor na ci o nal para três mis si o ná ri os, a re a li -

da de atu al é de um es tran ge i ro para cada qua tro na ci o -

na is. Hou ve uma in ver são ní ti da da re la ção, gra ças a um

tra ba lho ár duo e in ten ci o nal de for ma ção e trans fe rên cia 

de res pon sa bi li da des.

Tal vez, o exem plo mais bo ni to se ria a far má cia de nos -

so pro je to. Ri car do Her nan dez, um mis si o ná rio de Gu a te -

ma la, fiel ami go e com pa nhe i ro, foi quem co me çou essa

ini ci a ti va co nos co. Ele or ga ni zou, es tru tu rou e tra ba lhou

por cer ca de qua tro anos nes sa far má cia, além de , ao mes -
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mo tem po, for mar um ci da dão na ci o nal cren te, que é hoje o 

res pon sá vel pela ges tão da far má cia. É in te res san te ver

que a po pu la ção be ne fi ci a da diz que ele, o na ci o nal, apren -

deu tão bem o ofí cio, que é tão ou mais efi ci en te que quem

o tre i nou.

Ou tro exem plo é nos sa en fer me i ra atu al, res pon sá vel

por gran de par te do aten di men to. Du ran te mu i tos anos ela

foi uma au xi li ar sem ne nhu ma for ma ção. Já faz um bom

tem po que a en vi a mos a um cur so de en fer ma gem e hoje

tra ba lha com um grau de co nhe ci men to ma i or, sen do um

dos pi la res do nos so tra ba lho. Esse tipo de in ves ti men to

con ti nua, este ano de ve mos en vi ar mais uma pes soa para 

for ma ção na área de en fer ma gem. Po de ria ci tar ou tros

exem plos, mas não que ro can sar os que lêem.

Ter mi no di zen do que a for ma ção de na ci o na is é fun -

da men tal para con ti nu i da de a lon go pra zo dos pro je tos.

Assistência ou de sen vol vi men to

Qu an to aos re cur sos para fa zer ca mi nhar o pro je to con ta -

mos ba si ca men te com duas fon tes de ren da. Entra das do

ex te ri or, que são as do a ções de or ga ni za ções par ce i ras e as

in ter nas, pro ve ni en tes dos pró pri os usuá ri os do pro je to,

que pa gam pela uti li za ção dos ser vi ços pres ta dos. Infe liz -

men te per ce bo que te mos ex pe ri men ta do uma cri se fi nan -

ce i ra mun di al, que se re fle te nas do a ções para obras

so ci a is, ca u san do uma que da nas ofer tas que te mos re ce bi -

do. Além des te fa tor há uma mu dan ça na men ta li da de dos

gran des do a do res, que vi sam mu i to mais apo i ar ini ci a ti vas
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de sen vol vi das por na ci o na is ou por es tran ge i ros que tra ba -

lham na ca pa ci ta ção de na cio nais.

Em nos so tra ba lho lo cal ain da te mos uma de pen dên -

cia mu i to gran de do ex te ri or (cer ca de 50%), pro vo ca da

prin ci pal men te pelo alu guel do lo cal onde fa ze mos os

aten di men tos. A aqui si ção de um lo cal pró prio tor na ria o

pro je to pra ti ca men te auto-sus ten tá vel.

É uma ben ção po der con tar com o apo io de ir mãos e

or ga ni za ções que nos fi nan ci am, po rém sa be mos que esta

aju da não pode e não será eter na. Os pro je tos têm que ser

tra ba lha dos de tal modo que gra da ti va men te pos sam ir di -

mi nu in do sua de pen dên cia do ex te ri or, vi san do ao bom

an da men to e a sua con ti nu i da de a lon go pra zo.

Há a ne ces si da de de mu dan ça na di nâ mi ca de bus ca e

uti li za ção de re cur sos. Se o de se jo é plan tar pro je tos que

du rem anos, não se pode tra ba lhar com uma men ta li da de

as sis ten ci a lis ta, em que “bon do sos mis si o ná ri os” bus cam

do a ções no ex te ri or para aju dar “aos po bre zi nhos da Áfri -

ca”. Na re a li da de o povo que te mos vis to não é tão po bre zi -

nho as sim e pode pa gar algo pelo ser vi ço pres ta do. O ci clo

vi ci o so, ali men ta do pelo pen sa men to de que o mis si o ná rio

es tran ge i ro tem a obri ga ção de aju dar os po bres e por ou -

tro lado, o po bre está es pe ran do que o mis si o ná rio o aju de

em tudo, pre ci sa ser que bra do.  Esse pen sa men to ca u sa a

ilu são de que os mis si o ná ri os aju dam  a po pu la ção e esta

pen sa que esta sen do aju da da. To da via, para pro mo ver o

de sen vol vi men to en tre um povo não bas ta ape nas aju dar, é 

pre ci so sa ber como aju dar, se não cor re mos o ris co de ca u -
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sar mais pre ju í zo, a lon go ter mo, que au xí lio. É pre ci so

pro mo ver ação so ci al e não re a li zar so men te as sis tên cia

so cial.

Não po de mos uti li zar to dos os re cur sos que re ce be -

mos do ex te ri or para co brir gas tos com em pre ga dos, alu -

guel e ou tras des pe sas men sa is. O me lhor se ria uti li zar este 

di nhe i ro para in ves ti men to e não tan to na ma nu ten ção, in -

ves tin do na me lho ria dos pro je tos e na aqui si ção de um lo -

cal pró prio e equi pa men tos e com a ren da que o pro je to

gera lo cal men te co brir os gas tos men sa is fi xos. Uti li zar a

ma i or par te dos re cur sos es tran ge i ros para pa gar des pe sas

men sa is com em pre ga dos e ou tros gas tos de ma nu ten ção

pode se tor nar um “saco fu ra do”e no dia que o furo au men -

tar to dos caem por ele.

É in te res san te pen sar na ex pe riên cia po si ti va do Cen -

tro Mé di co So ci al da JOCUM. Eles, ao ini ci a rem o tra ba lho,

se pre o cu pa ram em ter um lo cal pró prio e equi pá-lo.Com

es sas des pe sas pa gas, pas sa ram a co brir  os seus gas tos

men sa is com em pre ga dos e de ma is des pe sas uti li zan do os

pa ga men tos dos pa ci en tes pelo ser vi ço pres ta do, sua prin -

ci pal fon te de sus ten to. Além dis so, des de que co me ça ram

suas ati vi da des, na dé ca da de no ven ta, for ma ram mu i tos

na ci o na is e são uma re fe rên cia em pro je to mis si o ná rio de

sa ú de no país.

Esse exem plo mos tra que po de mos de sen vol ver pro je -

tos que aju dem a po pu la ção, pres tan do ser vi ços de qua li -

da de, ofe re cen do em pre go e for ma ção aos cren tes lo ca is,

em que a po pu la ção be ne fi ci a da paga pe los ser vi ços re ce bi -
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dos, cu jos pre ços  são aces sí ve is em com pa ra ção a ou tras

es tru tu ras do país.

Li de ran ça do pro je to

Um ou tro as pec to que de se jo abor dar é a ma ne i ra pela qual 

o pro je to é su per vi si o na do e li de ra do no cam po. Enten do

que cada or ga ni za ção mis si o ná ria não fun ci o na da mes ma

ma ne i ra. Mi nhas co lo ca ções aqui são ba se a das no mo de lo

mais co mum, que é tam bém o de PM, em que a mis são de -

sig na ou ele ge um lí der lo cal, cha ma do lí der de equi pe, que

tem sob sua res pon sa bi li da de os mis si o ná ri os que tra ba -

lham no gru po e seus mi nis té ri os. Esse lí der  deve pres tar

con tas do an da men to dos tra ba lhos aos ní ve is su pe ri o res

de li de ran ça den tro da or ga ni za ção.

Con fes so que, para mim, esse foi um pon to de con fli to

e in com pre en são du ran te o pri me i ro pe río do no cam po. 

De um lado o pro fis si o nal, que ao che gar a uma mis são

para tra ba lhar pode es tra nhar os sis te ma de li de ran ça e ge -

ren ci a men to, os qua is são di fe ren tes de seu am bi en te de

tra ba lho an te ri or. Por ou tro lado, tan to a mis são quan to a

equi pe po dem não es tar acos tu ma das a li de rar pro fis si o -

na is e os pro je tos que são le va dos por eles. Cre io que em

meu caso hou ve fal ta de ex pe riên cia de am bas as par tes,

por se tra tar de um pro je to pi o ne i ro na área de saú de.

Sa be mos que o pro je to, seja qual for, faz par te de um

todo, que é a equi pe. Ele não tem um fim em si mes mo e

deve es tar de ba i xo da su per vi são da equi pe e lí der lo cal, vi -

san do o be ne fí cio de toda mis são e seu alvo prin ci pal, que é
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a plan ta ção de igre jas. Estou ci en te de que deve exis tir uma 

hi e rar quia na li de ran ça dos tra ba lhos que esta faça a co or -

de na ção das ati vi da des. Deve ha ver uma in te ra ção po si ti va 

en tre a equi pe mis si o ná ria e os pro je tos, po rém é fun da -

men tal sa ber até que pon to a equi pe e o seu lí der po dem in -

ter fe rir nas de ci sões,  pla nos e ati vi da des do pro je to. Um

exem plo dis so se re la ci o na a cer tas ques tões prá ti cas do

pro je to, como com pra de me di ca men tos, ou ma ne i ra pela

qual se vai re a li zar o aten di men to na al de ia, ou quem vai

con sul tar no Cen tro mé di co.  Não cabe a toda equi pe de ci -

dir so bre es sas ques tões, as qua is não ne ces si tam de uma

in ter fe rên cia do lí der de equi pe. Entre tan to, de vem es tar

sob a su per vi são do res pon sá vel di re to pelo pro je to e de

seus au xi li a res, os qua is de vem pres tar con tas ao lí der de

equi pe, como o co or de na dor ge ral das ati vi da des. Para que

esse tipo de ad mi nis tra ção se pro du za é pre ci so cons truí-la

sob a base da de le ga ção de au to ri da de e fun ções. É ne ces -

sá rio des cen tra li zar a au to ri da de e o po der de de ci são, o

que per mi ti rá que cada di ri gen te de pro je to te nha ver da de -

i ra men te a res pon sa bi li da de e o es tí mu lo ne ces sá ri os para

li de rar, fa zen do com que cer tos tra ba lhos no pro je to pos -

sam flu ir com mais fa ci li da de. De le gar faz com que aque le

que par ti ci pa do pro je to as su ma uma ma i or res pon sa bi li -

da de e se sin ta como par te in te gran te do mes mo e se sin ta 

mo ti va do a par ti ci par ati va men te, por não se ver como al -

guém que ape nas exe cu ta as idéi as de ou tro. Tra ba lhar ten -

do res pon sa bi li da des, mas sem au to ri da de é uma si tu a ção

inc ômo da.

57



Ain da a res pe i to de li de ran ça de pro je to, vejo que se ria 

im por tan te pen sar no pro ces so de es co lha do seu lí der e

quan to tem po este deve per ma ne cer no car go. Pen so ser

in te res san te ha ver um pro ces so de mo crá ti co de ele i ção,

um lí der es co lhi do pela equi pe de tra ba lho terá mais fa ci li -

da des para con du zir o gru po do que um lí der in di ca do ou

im pos to. Por ou tro lado, esta li de ran ça deve ter um tem po

li mi ta do, es ta be le cen do-se um man da to de dois ou três

anos. Bus car a re no va ção de li de ran ça é im por tan te e traz

novo fô le go e nova vi são em al guns mo men tos. O que pen -

so ser mais im por tan te ain da é a for ma ção e pre pa ra ção de

um lí der afri ca no lo cal, que no fu tu ro pos sa as su mir a res -

pon sa bi li da de de che fi ar os tra ba lhos. Con tu do que esse lí -

der pre ci sa se guir o exem plo da de mo cra cia e mu dan ça de

li de ran ça, haja vis to a ten dên cia na tu ral afri ca na de ter lí -

de res “até que a mor te nos se pa re”, de vi do ao con tex to tri -

bal. Te nho vis to que, como equi pe no cam po, es ta mos

ama du re cen do nes sas ques tões de li de ran ça de pro je tos,

mas ain da te mos que dar pas sos adi an te.
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C A P Í T U L O5
Pro fis sio na lis mo x

Ama do ris mo

NO CONTEXTO do país sabe-se que exis tem mu i tas

ONGs que exe cu tam os mais di fe ren tes ti pos de au -

xí lio à po pu la ção. Mu i tos tra ba lham de sen vol ven do pro je -

tos na área de sa ú de si mi la res ao nos so. Se olhar mos do

pon to de vis ta do tra ba lho e das ati vi da des que exer ce mos,

es ta mos em meio à uma con cor rên cia com ou tras clí ni cas

be ne vo len tes que exis tem no país. Ana li san do a si tu a ção

com mais pro fun di da de, ve mos que exis tem mu i tos ou tros

pro je tos de sa ú de que tra ba lham da mes ma for ma que nós,

e até mes mo ou tros que fa zem um tra ba lho su pe ri or em

qua li da de de ser vi ços à co mu ni da de. Por essa ra zão me

per gun to no que nos di fe ren ci a mos dos ou tros pro je tos de

sa ú de que per ten cem a ou tras or ga ni za ções. Re fle tin do por 

esse pris ma, cre io que te mos que bus car fa zer um tra ba lho
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que pro cu re ser me lhor e es pe ci a li za do, ten do como pa -

drão um aten di men to de qua li da de.

Cre io que nes te as pec to po de mos en con trar um pro -

ble ma quan do se de sen vol ve um pro je to ba se a do no tra ba -

lho de vo lun tá ri os e de mis si o ná ri os. De modo ge ral, como

mis si o ná ri os não te mos, às ve zes, a idéia de quão im por -

tan te é ser mos pro fis si o na is em de ter mi na dos mo men tos

do nos so mi nis té rio. Qu an do con ta mos com vo lun tá ri os,

por ve zes fal ta o com pro mis so e de di ca ção ne ces sá ri os. Em 

se tra tan do de mis si o ná ri os,  nós como la ti nos ten de mos a

ser mais pre gui ço sos, e não en ten de mos as ve zes que tra -

ba lho é tra ba lho, mes mo que seja den tro de uma mis são ou

igre ja. É mu i to duro co brar res pon sa bi li da de de um mis si -

o ná rio, quan to ao tra ba lho no pro je to, pois este crê que não 

deve dar sa tis fa ção a nin guém, se não ao lí der de equi pe ou

à sua igre ja, ou mis são. Pen sa mos que como é para o Se -

nhor, ou para a igre ja, e para aju dar os po bres, o im por tan -

te é fa zer algo, e não im por tan do mu i to o modo como se vai

exe cu tar. É pre ci so mais res pon sa bi li da de e com pro mis so

com o tra ba lho, mes mo sen do um pro je to da mis são; mes -

mo que se ja mos li de ra dos por um co le ga mis si o ná rio.

Sen do gui a dos por esta fi lo so fia de “aju dar a qual quer

cus to”, cor re mos o ris co de fa zer as co i sas sem gran des pre -

o cu pa ções com a qua li da de do ser vi ço pres ta do ao povo. E

isto pode nos le var a ini ci ar pro je tos em áre as que não te -

mos ex pe riên cia e dar fun ções e res pon sa bi li da des a pes so -

as não tre i na das na área ou não qua li fi ca das. No fi nal, o
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que pa re cia ser uma aju da, pode se tor nar pre ju di ci al às

pes so as aten di das.

Gos ta ria de con tar uma ex pe riên cia pes so al. Des de

que co me cei o tra ba lho no cam po, ao ini ci ar o aten di men to 

mé di co tra ba lha va a prin cí pio com cri an ças, mas ven do a

gran de ne ces si da de co me cei a aten der adul tos e ido sos. Foi 

po si ti vo o as pec to de ter con ta to com uma fa i xa etá ria de

pa ci en tes que ha via de i xa do de aten der des de que ter mi nei 

a fa cul da de de me di ci na. Entre tan to, para mim, foi frus -

tran te, em al guns mo men tos, não po der aten dê-los do

modo como de se ja ra, de vi do ao fato de ter fe i to es pe ci a li -

za ção em pe di a tria. Gos ta ria de ir um pou co mais lon ge no

tra ta men to des sas pes so as, po rém me sen tia li mi ta do.

Alguns po dem pen sar: “mas você não é mé di co?” Na ver da -

de a área em que sin to mais sa tis fa ção e  do mí nio, em que

es tou me lhor pre pa ra do para ofe re cer um aten di men to de

qua li da de é a de pe di a tria. Che go a pen sar que nun ca de ve -

ria ter co me ça do a aten der adul tos no cam po, mas cre io

que tudo teve um pro pó si to e uti li da de no prin cí pio dos

tra ba lhos na co mu ni da de. Fe liz men te ago ra já con ta mos

com aju da de ou tros co le gas que po dem fa zer con sul ta ge -

ral, pos so, por isso, me de di car mais in te gral men te à pe di -

a tria. Acho ser um des per dí cio não usar toda a for ma ção e

ex pe riên cia que ob ti ve no Bra sil para re a li zar um bom tra -

ba lho com cri an ças, so bre tu do num país onde mais de 50% 

da po pu la ção tem ida de in fe ri or a quin ze anos.

Antes de se co me çar um pro je to há a ne ces si da de de se 

fa zer al gu mas per gun tas e res pon dê-las com sin ce ri da de,
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de ci din do se tal pla no deve ou não ser ini ci a do: “ Será que o 

que de se ja mos fa zer é re al men te uma ne ces si da de e an se io

da po pu la ção? Te mos os re cur sos ne ces sá ri os para tra ba -

lhar com efi ciên cia? Con ta mos com pes so as qua li fi ca das e

tre i na das para al can çar as me tas? Se não as te mos, es ta ría -

mos dis pos tos a in ves tir na sua for ma ção? Esta mos in te -

res sa dos em fa zer um tra ba lho de qua li da de? Te mos como

ob je ti vo im pac tar a so ci e da de com nos so tra ba lho? Nos sa

in ten ção ao abrir um pro je to é de ape nas fa zer al gum tipo

de tra ba lho que jus ti fi que nos sa pre sen ça na ci da de?”

A qua li da de de nos so tra ba lho está di re ta men te re la ci -

o na da com o tes te mu nho. Um mé di co que não cu i da bem

de seus pa ci en tes, e não goza de boa re pu ta ção no ba ir ro,

como pro fis si o nal, cer ta men te não trans mi ti rá um bom

tes te mu nho do Evan ge lho. Lem bro no va men te de ou tra

fala do Dr. Fos ter que me mar cou na épo ca es ta va no se -

gun do ano da fa cul da de. Ele me dis se: “se você de se ja se

de di car à obra mis si o ná ria, es tu de mu i to e bus que ser o

me lhor mé di co, para que pos sa dar um bom tes te mu nho

no cam po, pois es tes pa í ses ne ces si tam de pro fis si o na is

que se des ta quem em re la ção aos ou tros”.

Ao re vi sar mos as bi o gra fi as mis si o ná ri as po de mos

cons ta tar que gran de nú me ro de mis si o ná ri os não ape nas

evan ge li za ram, mas ca u sa ram mu dan ças im por tan tes nas

lo ca li da des por onde pas sa ram, cri an do es co las e hos pi ta is

de ní vel ele va do, re a li zan do des co ber tas ci en tí fi cas, de i -

xan do uma mar ca in de lé vel no cam po onde vi ve ram. De ve -

mos ter esta vi são de ser mos bons pro fis si o na is, que se
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des ta cam pela qua li da de de nos so tra ba lho, bem como no

tra to com as pes so as. Mu i tas ve zes es cu ta mos tes te mu -

nhos de pes so as que vêm ao nos so pro je to e di zem: “nun ca

fo mos tão bem tra ta dos em ou tro lu gar como pela equi pe

que aqui tra ba lha”. Po rém não bas ta ape nas ser gen til com

as pes so as, dar aten ção a cada um, é pre ci so mais que isso.

É ne ces sá rio fa zer um di ag nós ti co cor re to, re ce i tar bons

me di ca men tos e ser efi ci en te no tra ba lho.

Ou tro as pec to que ex pe ri men tei no pro je to de sa ú de,

foi a fal ta de re cur sos em al gu mas si tu a ções e mo men tos

no tra ba lho. Por ve zes, a fal ta de al gu mas con di ções mí ni -

mas li mi ta ram o avan ço do tra ba lho e até mes mo im pe di -

ram a re a li za ção de ati vi da des bá si cas. Um exem plo dis to é

o con sul tó rio para a al de ia. Te mos uma equi pe que se mo -

bi li za para aten der se ma nal men te uma al de ia não mu i to

lon ge da ca pi tal. Ini ci a mos este tra ba lho no ano dois mil e

um. Du ran te mu i tos anos pas sa mos por uma gran de di fi -

cul da de de lo co mo ção por não ter mos um ve í cu lo que nos

per mi tis se ir à al de ia com re gu la ri da de, sen do fiéis aos

com pro mis sos as su mi dos com os pa ci en tes. Pa nes me câ -

ni cas mu i tas ve zes pro vo ca vam que bra da ro ti na de aten di -

men to, era di fí cil pres cre ver de ter mi na do re mé dio que

ne ces si ta va con tro le se ma nal e não po der re ver o pa ci en te

por fal ta de um ve í cu lo ou ou tros re cur sos. Du ran te pra ti -

ca men te cin co anos es ti ve mos con sul tan do ao ar li vre, de -

ba i xo de uma ár vo re, sem ofe re cer a de vi da pri va ci da de

aos pa ci en tes.

Enten do que em or ga ni za ções mis si o ná ri as deve-se
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ter fle xi bi li da de e pa ciên cia, pois não se con se gue os re cur -

sos com tan ta fa ci li da de. Sei tam bém que o pro fis si o nal

tem que vir cons ci en te de que vai en con trar di fi cul da des e

li mi ta ções, que não terá as mes mas con di ções que ti nha em 

seu am bi en te an te ri or de tra ba lho. Con tu do, per ce bo que

es ses di ver sos fa to res, pri me i ra men te, de sen co ra jam o

pro fis si o nal que está no pro je to e, em se gun do lu gar, ca u -

sam des cré di to en tre a po pu la ção as sis ti da, fa zen do com

que o pro gra ma não avan ce ou até mes mo re gri da. Além

dis so, é ar ris ca do tra ba lhar des ta for ma, não ten do al gu -

mas con di ções bá si cas de man ter o con tro le do que se pres -

cre ve. Um pro fis si o nal não pode tra ba lhar como ama dor. É 

fun da men tal que se te nha as con di ções mí ni mas para o

tra ba lho, ou en tão só res ta a al ter na ti va de fe char o pro je to. 

Pode pa re cer um pou co ra di cal, mas se não for para tra ba -

lhar de sen vol ven do um bom pro je to, que te nha im pac to na 

so ci e da de, pode ser me lhor op ção não fazê-lo. Não fa zer

nada se cons ti tui um pro ble ma para a mis são, prin ci pal -

men te em pa í ses mu çul ma nos, onde a ati vi da de se cu lar

abre por tas à evan ge li za ção. So mos pra ti ca men te obri ga -

dos a ter pro je tos de aju da hu ma ni tá ria, en tre tan to essa

ne ces si da de pode se tor nar um laço, uma ar ma di lha, prin -

ci pal men te se so mos mo ti va dos a re a li zar um pro je to, ape -

nas para jus ti fi car nos sa pre sen ça na ci da de ou país. Esta

não pode ser nun ca nos sa mo ti va ção, mes mo que ocul ta.

Re cor do-me que ao vi si tar pela pri me i ra vez a ofi ci na

em Gra na da, Mar cos Ama do (ex-pre si den te de PM) me

dis se: “Na mis são re a li za mos pro je tos de ação so ci al não
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como pre tex to, ser vi mos aos po vos por ser vir, por amor e

gra ti dão a Cris to”. Se tra ba lhar mos nes sa vi são, es ta re mos

lon ge de pra ti car o pro se li tis mo e nos sas ações ver da de i ras 

e che i as de amor vão im pac tar o povo com o qual tra ba lha -

mos.

Ain da fa lan do so bre pro je tos com qua li da de, pen so

que de ve mos ter como ob je ti vo atin gir cer tos pa drões de

ex ce lên cia. Se ria bom pen sar mos no de sen vol vi men to de

pro je tos em áre as que não es tão sen do to ca das por ne nhu -

ma ou tra or ga ni za ção. O pro je to Fá bri ca de Espe ran ça, di -

ri gi do por um mé di co, é um bom exem plo dis so. Ele, como

es pe ci a lis ta em or to pe dia e me di ci na es por ti va, está abrin -

do um cen tro es pe ci a li za do nes sa área em uma re gião do

país onde a ma i o ria da po pu la ção não tem aces so a um or -

to pe dis ta para se con sul tar.

Pen so que te mos de bus car um pa drão de ex ce lên cia

nos aten di men tos a pon to de ser mos pra ti ca men te in dis -

pen sá ve is para a po pu la ção lo cal, em que nos so tra ba lho

seja vis to como es sen ci al, um pon to de re fe rên cia para a

so ci e da de. Isto é qua li da de e ex ce lên cia!

Um as pec to im por tan te para se al can çar tal ní vel na

pres ta ção de ser vi ços é in ves tir na ca pa ci ta ção con ti nu a da

de mis si o ná ri os e na ci o na is que tra ba lham no pro je to. O

pro fis si o nal, quan do de i xa seu em pre go no país para de di -

car-se a uma obra so ci al numa na ção po bre, na tu ral men te

está per den do mu i tas opor tu ni da des de cres ci men to em

sua car re i ra. Du ran te nos so pro ces so de des li ga men to no

Bra sil, ti ve mos que re cu sar dois ex ce len tes con vi tes. O pri -
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me i ro para me en ga jar no ser vi ço de pa to lo gia clí ni ca de

mi nha fa cul da de e ocu par o car go de pro fes sor au xi li ar de

his to lo gia. O se gun do, já há pou cos me ses de ir ao cam po,

re ce bi um con vi te para ini ci ar mos uma es pe ci a li za ção em

UTI pe diá tri ca em São Pa u lo. To dos fo ram so nhos que de i -

xa mos, bem como gran des opor tu ni da des de se ini ci ar no

meio aca dê mi co. Qu an do ace i ta mos o cha ma do, es ta mos

ci en tes das per das que so fre re mos, e faz par te do ser mis si -

o ná rio. Lo gi ca men te é uma de ci são pes so al, em que cada

um deve es tar ci en te do pre ço a pa gar, na cer te za de que

Deus re com pen sa no pre sen te e no por vir.

Além das opor tu ni da des per di das, o mis si o ná rio pode

se de sa tu a li zar pro fis si o nal men te por não es tar em con ta to 

com os re cur sos do seu país e/ou não pra ti car os mes mos

pro ce di men tos e téc ni cas que ro ti ne i ra men te fa zia no seu

tra ba lho. Onde eu tra ba lhei em São Pa u lo, tí nha mos mu i -

tos re cur sos téc ni cos para exer cer a me di ci na e o nú me ro

de pro ce di men tos mé di cos es pe ci a li za dos que re a li zá va -

mos era gran de a cada se ma na. Atu al men te, no tipo de tra -

ba lho am bu la to ri al que de sen vol vo não faço nem a me ta de

do que fa zia no Bra sil. Se con ti nu ar des sa ma ne i ra, den tro

de al guns anos cor ro o ris co de de sa pren der cer tas co i sas

de mi nha es pe ci a li da de. Isto para mim é o pior, pois além

de não apro ve i tar todo o meu po ten ci al, ain da pos so, aos

pou cos, en ter rar meus ta len tos e ha bi li da des. Cre io que

uma per da na tu ral sem pre ha ve rá quan do se de i xa o país,

mas não sen do pes si mis ta, por ou tro lado, ga nho com ex -

pe riên ci as e vi vên ci as que não te ria fi can do no Bra sil.
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No que cor res pon de aos em pre ga dos na ci o na is, es tes

não de vem fi car es tag na dos no co nhe ci men to, so bre tu do

se te mos pla nos de trans fe rir-lhes res pon sa bi li da des no fu -

tu ro. De ve mos in ves tir na sua ca pa ci ta ção e tre i na men to,

ofe re cer cur sos, pro mo ver te mas para de ba tes e au las ins -

tru ti vas den tro do pro gra ma de tra ba lho. Em nos sa clí ni ca, 

a cada se ma na te mos uma ses são de dis cus são de ca sos e

te mas teó ri cos em me di ci na, com o ob je ti vo de aper fe i ço ar

o co nhe ci men to de to dos nos sos em pre ga dos. Ou tro as pec -

to im por tan te é ofe re cer tra ba lho e sa lá ri os dig nos aos fun -

ci o ná ri os na ci o na is, a fim de que es tes pos sam man ter suas 

fa mí li as e não bus car ou tro em pre go de po is que te nham

boa ex pe riên cia no ramo. Qu an to aos mis si o ná ri os que são

pro fis si o na is, se ria bom pen sar na pos si bi li da de de ofe re -

cer-lhes a opor tu ni da de de fa ze rem cur sos de atu a li za ção e

es pe ci a li za ção em seus do mí ni os. E, de uma cer ta for ma,

pen so que a mis são po de ria não so men te ofe re cer, mas de

uma ma ne i ra “co brar” do pro fis si o nal que pe ri o di ca men te

se atu a li ze. Pas sei por essa ex pe riên cia, de po is de ha ver es -

ta do por qua se sete anos no cam po mis si o ná rio, fui com

mi nha fa mí lia pas sar um ano sa bá ti co no Bra sil, quan do

apro ve i tei  para es tu dar e es pe ci a li zar-me em uma ou tra

área de me di ci na, no caso em Estra té gia Sa ú de da Fa mí lia,

fer ra men ta que me per mi ti rá avan çar nos tra ba lhos en tre

as co mu ni da des afri ca nas.

Cre io que es sas me di das po dem nos aju dar a ter pro je -

tos de qua li da de e re le van tes na so ci e da de, de i xan do cada
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vez mais de lado o ama do ris mo para ser mos pro fis si o na is,

pro fis si o na is por Cris to.
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C A P Í T U L O6
Mis sio ná rio mé di co

ou mé di co mis sio ná rio?

ALGUÉM PODERIA ME PERGUNTAR, você é um mé di co

mis si o ná rio ou um mis si o ná rio mé di co? Apa ren te -

men te a per gun ta é es tra nha e sem sen ti do, pois se pode

pen sar que os dois são a mes ma co i sa e que não há di fe ren -

ça al gu ma. Qu an do che guei ao cam po e du ran te os dois pri -

me i ros anos de mi nis té rio eu sem pre me fa zia essa

per gun ta, bus can do re co nhe cer qual era mi nha ver da de i ra

iden ti da de e fun ção no tra ba lho mis si o ná rio. Esse ques ti o -

na men to ge rou uma cer ta “cri se de iden ti da de mi nis te ri -

al”. Mu i tas ve zes me per gun ta va se o mi nis té rio que es ta va

de sen vol ven do va lia re al men te a pena, se con sul tar vá ri os

pa ci en tes toda a se ma na era tam bém ser mis si o ná rio. Em

al guns mo men tos pen sa va que ao con sul tar es ta va sen do

tudo, me nos um obre i ro. Além dis so, quan do che guei o
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am bi en te na equi pe mis si o ná ria ain da era fe cha do ao tra -

ba lho so ci al. Embo ra a mis são já de sen vol ves se, na épo ca,

tra ba lhos na co mu ni da de, como a es co la de cos tu ra, não

ha via uma cren ça prá ti ca de que um tra ba lho so ci al fa zia

par te do mi nis té rio mis si o ná rio. Por ve zes re ce bia crí ti cas

por es tar mu i to en vol vi do nas con sul tas e não de di car a

mes ma quan ti da de de tem po às ati vi da des evan ge lís ti cas.

Esses co men tá ri os au men ta vam ain da mais a mi nha an -

gús tia e ques ti o na men to in te rior.

É um sen ti men to es tra nho que in va dia o meu co ra ção,

como pro fis si o nal, pois ao mes mo tem po em que ama va a

mi nha pro fis são, ama va mais ain da o Se nhor e a Obra, pro -

va dis to é ter de i xa do todo tra ba lho no Bra sil para vir ao

cam po. Sen ti ne ces si da de de tra ba lhar e de sen vol ver algo

em mi nha área de for ma ção, mas tudo com o ob je ti vo ma i or

de evan ge li zar, aju dar a plan tar a igre ja. A atu a ção na pro fis -

são exi ge tem po e de di ca ção, e ser ab sor vi do em gran de par -

te do dia é algo na tu ral e por isso não so bra tan to tem po para 

re a li zar o que cha ma mos de evan ge li za ção, en tão se fica

frus tra do por ter a idéia de que se está em fal ta, fal ta com o

gran de pro pó si to para o qual foi cha ma do.

Nes te mo men to eu me per gun to: “o que é evan ge li zar? 

Como po de mos tes te mu nhar de Je sus? O que é ser tes te -

mu nha de Je sus no meio de um povo não al can ça do? É

ape nas sair vi si tan do, pre gan do e dis tri bu in do li te ra tu ra

evan gé li ca?” São ques tões para uma boa re fle xão! No va -

men te me vem a per gun ta à ca be ça: “ sou mé di co mis si o ná -

rio ou mis si o ná rio mé di co?”
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Em um dia, quan do es ta va no auge des sa “cri se”, fui

tra ba lhar no con sul tó rio. Can sa do e de sa ni ma do, mas fui,

oran do e pe din do ao Se nhor que me mos tras se que o tra ba -

lho que faço como mé di co ti nha re al men te re le vân cia na

obra mis si o ná ria. Na que les dias me sen tia can sa do e de sa -

ni ma do com o tra ba lho, por sen tir que ape nas es ta va sen do 

uti li za do pe las pes so as, as qua is bus ca vam ape nas um mé -

di co que lhes des se o que pre ci sa vam. Con fes so que me

sen tia usa do e ex plo ra do. Pen sei co mi go: “me lhor vol tar ao 

Bra sil, pois lá ao me nos eu ga nho di nhe i ro con sul tan do”.

Em meio a es ses pen sa men tos, ora va du ran te todo tra ba -

lho, e an gus ti a do ro ga va a Je sus que fa las se co mi go, mos -

tran do que meu tra ba lho como mé di co no cam po ti nha

va lor.

Qual foi mi nha sur pre sa, quan do ao ter mi nar a úl ti ma

con sul ta, um se nhor ido so es ta va a por ta com uma cri an ça

me es pe ran do e pe diu que a con sul tas se. Con sul tei a cri an -

ça e con se gui os re mé di os que pre ci sa va, pois de fato es ta va 

mu i to en fer ma. Pas sa do mais de trin ta mi nu tos este se -

nhor de 67 anos de ida de, re tor nou ao cen tro e me fa zen do

en trar no con sul tó rio dis se: “Eu es ta va em casa sen ta do,

mas não tive paz no meu co ra ção, es ta va in co mo da do no

meu in te ri or pelo de se jo de vir aqui e te di zer obri ga do pelo 

que você fez pelo meu fi lho e por tudo que você tem fe i to

nes ses anos por mi nha fa mí lia.” Ao ter mi nar de fa lar ele

co me çou a cho rar e en sa i ou um abra ço. Em lá gri mas e trê -

mu lo aper tou a mi nha mão e se foi. Con fes so que nun ca ti -

nha vis to um ho mem afri ca no, mu çul ma no e ido so cho rar
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di an te de al guém, so bre tu do mais jo vem como eu. Qu an do

ele de i xou mi nha sala, tran quei a por ta e cho rei uns cin co

mi nu tos so zi nho. Pen sei: “Je sus ou viu a ora ção que fiz du -

ran te todo o dia e, em pele ne gra, veio di zer que meu tra ba -

lho como mé di co ti nha va lor”. Ain da a no i te quan do

che guei a casa, já ali vi a do e emo ci o na do, abri mi nha bí blia

e ao me di tar e fo lhe ar cai num ver sí cu lo que foi uma res -

pos ta e con fir ma ção do que se aca ba ra de pas sar. O tex to é

o de Isa i as 62:10: “Pas sai, pas sai pe las por tas; pre pa rai o

ca mi nho ao povo; ater rai, ater rai a es tra da, lim pai-a das

pe dras; ar vo rai ban de i ra aos po vos”. Enten di cla ra men te a

par tir des te dia o que o Se nhor es pe ra va da mi nha pro fis -

são no cam po. Foi para mim uma pa la vra de con fir ma ção

mu i to im por tan te no co ra ção. Enten di que meu mi nis té rio

como mé di co se ria como um tra tor que vai adi an te lim pan -

do e pre pa ran do a es tra da, afim de que ou tros pos sam pas -

sar, se me ar e plan tar, no pre sen te e no fu tu ro. Não é isto o

que dis se Pa u lo? Que um plan ta, ou tro rega e Deus dá o

cres ci men to? Po rém an tes de plan tar, al guém ne ces si ta ser 

o ara do.

Res pon den do, en tão, à per gun ta ini ci al, me vejo como

um “mé di co mis si o ná rio”. Como al guém que ama sua pro -

fis são, que de sen vol ve pro je tos para aju dar os na ci o na is, al -

guém que aten de os pa ci en tes, e bus ca aten der bem, com

cu i da do e aten ção es pe ci a is. Tes te mu nho Je sus no mo men -

to em que co lo co o es te tos có pio no pe i to de um en fer mo,

quan do es cre vo e ex pli co a re ce i ta, quan do ouço um pa ci en -

te apre sen tar suas que i xas. Usan do a pro fis são para abrir
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por tas à evan ge li za ção em al de i as onde um evan ge lis ta não

en tra ria fa cil men te. Assim vejo al guém que é mé di co mis si -

o ná rio, uma pes soa que se de di ca na sua pro fis são vi san do o

tes te mu nho da Pa la vra por meio das boas obras e aber tu ra

de por tas para evan ge li za ção em lo ca is res tri tos ou fe cha -

dos.

Alguns po dem ter a idéia de que con sul tar um en fer mo 

não é evan ge li zar, mas que ro di zer que isto tam bém é evan -

ge li zar, é evan ge li zar com a vida e ati tu des de amor, como

es cre veu Ti a go: “e eu, com as obras te mos tra rei a mi nha

fé” - Tg 2:18.

Cre io que tam bém al guns co le gas mé di cos po dem pre -

fe rir ser “mis si o ná rio mé di co”, os que, se gun do a aná li se

que faço, de di cam mais tem po a evan ge li za ção, pre ga ção

da pa la vra e plan ta ção da igre ja como tra ba lho prin ci pal,

re ser van do me nos tem po ao exer cí cio da me di ci na. Os dois 

ti pos de tra ba lho e vi são de mi nis té rio são vá li dos e im por -

tan tes no avan ço do Re i no. É pre ci so ter sem pre equi lí brio,

pois se con si de ran do um “mé di co mis si o ná rio” é im por -

tan te bus car um tem po para o con ta to com as pes so as, vi -

san do ao anún cio di re to do Evan ge lho. Entre tan to pode

ha ver al guns co le gas que que i ram de di car mais tem po ain -

da à pro fis são. De ve mos con si de rar es tes ca sos, prin ci pal -

men te sa ben do do be ne fí cio que o tra ba lho mé di co traz

para a evan ge li za ção. O tra ba lho é fe i to em equi pe. Os que

não tem for ma ção mé di ca, por exem plo, e que vão para o

tra ba lho evan ge lís ti co ex clu si vo, po dem co brir essa área,

apro ve i tan do os con ta tos e aber tu ras con quis ta dos pelo
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tra ba lho de sa ú de. Foi mais ou me nos isto que fi ze ram os

após to los ao es co lher os diá co nos, con sa gran do-os a ser vir

as vi ú vas e os po bres, en quan to aque les se de di ca vam ao

en si no da Pa la vra.

Pen so que nes se as pec to pre ci sa mos ser mais aber tos

e or ga ni za dos como equi pes mis si o ná ri as nos cam pos,

usan do de es tra té gia e sa be do ria para al can çar mos os ob je -

ti vos na evan ge li za ção. É um des per dí cio ter pro fis si o na is

qua li fi ca dos que de se jam de sen vol ver sua pro fis são em

pro je tos que vão au xi li ar a mis são em seus ob je ti vos e não o 

fa zem por se rem co bra dos para que se en vol vam de modo

igual na evan ge li za ção e dis ci pu la do, bem como exi gir da -

que les que que rem se de di car  ex clu si va men te ao mi nis té -

rio de evan ge lis mo, o tem po de tra ba lhar em sua área,

en quan to ou tros po de ri am fazê-lo. Na mi nha opi nião não é 

sá bio e mu i to me nos es tra té gi co agir des sa for ma. Lem -

bro-me que cer ta vez al guém me dis se que eu não de ve ria

tra ba lhar tan to como mé di co a pon to de não ter tem po

para me de di car à evan ge li za ção.

Cre io ser essa uma vi são que mu i tas igre jas, mis si o ná -

ri os e mis sões ain da car re gam na ba ga gem, a qual se jus ti -

fi ca pelo fato de que o en vol vi men to de pro fis si o na is em

mis sões na Amé ri ca La ti na ain da é re cen te. Ain da há a

idéia de que mis si o ná rio é aque le que se de di ca ex clu si va -

men te à evan ge li za ção, não são vis tos como mis si o ná ri os

aque les que tra ba lham em es cri tó ri os, pro je tos so ci a is e

ou tros mi nis té ri os de apo io. Espe ra mos que essa men ta li -

da de pos sa mu dar nos pró xi mos anos.
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É ne ces sá rio ha ver com pre en são e apo io aos que de se -

jam se de di car mais à pro fis são, pois para de sen vol ver

bons pro je tos que vão to car a so ci e da de é pre ci so tem po e

em pe nho por par te do pro fis si o nal mis si o ná rio, com pre -

en den do que Deus cha mou a cada um de uma ma ne i ra par -

ti cu lar e que Ele está, atra vés da sua mul ti for me Gra ça,

aben ço an do as na ções e po vos não al can ça dos por meio da

mul ti pli ci da de de dons, vo ca ções, ta len tos e cha ma dos.

Tam bém é pre ci so ha ver equi lí brio e dis cer ni men to

para não pen der para ne nhum dos dois la dos. Mes mo

aque le que de di ca à pro fis são a ma i or par te do seu tem po

mi nis te ri al, tem que to mar cu i da do para não fa zer da pro -

fis são um fim em si mes mo. O ris co de per der o ob je ti vo do

cha ma do não é tão pe que no. Por ou tro lado, es ses mi nis té -

ri os não po dem ser ne gli gen ci a dos, pois em uma equi pe

bem es tru tu ra da, tor nam-se uma ver da de i ra ala van ca para 

o avan ço do tra ba lho, ca u san do gran de im pac to na na ção e

ele van do o nome da Igre ja de Cris to no país.
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C A P Í T U L O7
Portas que se abrem

QUANDO ERA UM ADOLESCENTE sem pre li e ouvi fa lar

acer ca da im por tân cia do tra ba lho mé di co na obra

mis si o ná ria. Já li a bi o gra fia de vá ri os mé di cos que vi ve -

ram para mis sões. Ao me pre pa rar e sair para tra ba lhar no

cam po como mis si o ná ri os, vá ri as pes so as me elo gi a ram e

in cen ti va ram, fa lan do da im por tân cia e im pac to de um tra -

ba lho des ta na tu re za no cam po. Fui nes sa ex pec ta ti va, e vi

que a co i sa não é bem as sim. Na ver da de, os re sul ta dos são

mais di fí ce is de ver e ser mé di co no cam po não quer di zer

que tudo vai flo res cer fá cil e ra pi da men te.

Em se tra tan do de um cam po mu çul ma no a si tu a ção é

mais di fí cil ain da, pois a re sis tên cia é mu i to for te ao Evan -

ge lho. Por essa mes ma ra zão em al guns lo ca is do país um

tra ba lho so ci al na área de sa ú de se tor na uma fer ra men ta

efi caz na aber tu ra de por tas. São re giões onde um mis si o -

ná rio não pro fis si o nal te ria mais di fi cul da des para en trar.
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Te mos ob ser va do a cada dia que o exer cí cio da pro fis são

mé di ca pos si bi li ta o es ta be le ci men to de ami za des e con ta -

tos que fa vo re cem a evan ge li za ção. Esse fato não se res trin -

ge à área da sa ú de, mas ou tras pro fis sões como me câ ni cos,

pro fes so res, en ge nhe i ros agrô no mos e ou tros po dem ser

de mu i ta im por tân cia para a Obra Mis si o ná ria. Isto é bá si -

co, pois num país mu çul ma no evan ge li zar uma pes soa à

ma ne i ra con ven ci o nal, seja pela dis tri bu i ção de fo lhe tos,

con vi te para vir à igre ja ou pre ga ção pú bli ca, é uma ta re fa

com pli ca da. Mu i tas pes so as têm medo de se rem vis tas com 

um cris tão ou en tran do numa igre ja; mes mo nes te país que 

é um “país aber to” ob ser va mos que as pes so as se in ti mi -

dam por esta es tra té gia e os re sul ta dos não são tão po si ti -

vos, é até pe ri go so para os na cio nais.

Cre mos que o mi nis té rio na área de sa ú de é um apo io

im por tan te para a evan ge li za ção, haja vis ta os con ta tos que 

es tão sen do es ta be le ci dos di a ri a men te com os pa ci en tes.

Bus ca mos não so men te ofe re cer um bom aten di men to em

sa ú de ou ser mos aten ci o sos com os pa ci en tes, mas te mos

tam bém dis tri bu í do li te ra tu ra evan gé li ca e es tes as sis tem a 

fil mes bí bli cos na sala de es pe ra. Um ou tro as pec to in te res -

san te tem sido a ex pe riên cia com os nos sos em pre ga dos.

Cada dia, an tes de co me çar mos os tra ba lhos, te mos ora do

e me di ta do na Pa la vra, de fato tem sido dis ci pu la do e edi fi -

ca ção para mu i tos de les. Te mos tam bém um mi nis té rio de

ca pe la nia, que cu i da es pe ci fi ca men te da par te es pi ri tu al do 

aten di men to clí ni co, ori en tan do, acon se lhan do e anun ci -

an do as Boas No vas aos pa ci en tes. Alguns dos que fre qüen -
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tam nos sa pe que na igre ja hoje são ori un dos des se

tra ba lho. É mu i to lin do ver uma cri an ça nas cen do em um

hos pi tal, mas é mu i to mais bo ni to ver uma igre ja nas cen do

no in te ri or de uma clí ni ca mé di ca!

Entre tan to, fa zen do uma aná li se um pou co mais pro -

fun da, me per gun to: “ como po de mos ser mais efi ca zes no

apro ve i ta men to des tes con ta tos que te mos, vi san do a co -

mu ni ca ção do Evan ge lho?” Como equi pe, em ge ral, te mos

ten dên cia de de di car mu i to tem po e re cur sos aos pro je tos

so ci a is e me nos à evan ge li za ção di re ta. E essa foi a re a li da -

de du ran te nos sos pri me i ros anos de tra ba lho. Fe liz men te

essa di nâ mi ca tem mu da do e atu al men te ora mos, com par -

ti lha mos mais o Evan ge lho com nos sos pa ci en tes em uma

pro por ção ma i or do que o fa zía mos an te ri or men te. Os re -

sul ta dos têm sido en co ra ja do res. As pes so as do ba ir ro nos

co nhe cem não só como aque les que tra tam os pa ci en tes,

mas tam bém por aque les que oram pe las pes soas.

Para ser mos ain da mais efi ca zes nes sa área de evan ge -

lis mo den tro dos pro je tos so ci a is pre ci sa mos dis tri bu ir de

ma ne i ra mais sá bia as fun ções e res pon sa bi li da des e cha -

mar mais pes so as que ve nham ao cam po para se en vol ve -

rem de tem po in te gral no tra ba lho evan ge lís ti co, 

pre pa ran do os pou cos na ci o na is que já te mos para en vol -

ve rem-se nes sa ta re fa. Uma ou tra op ção se ria nos as so ci ar -

mos a ou tras mis sões e/ou igre jas lo ca is para po ten ci a li zar

os es for ços na evan ge li za ção. Essa idéia, po rém,  exi ge do

mis si o ná rio e de sua mis são uma vi são am pla de Re i no.

Não  se pode pen sar que a pes soa con ver ti da ou a igre ja que 
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esta sen do plan ta da é de “pro pri e da de ex clu si va” da or ga -

ni za ção. Pa re ce ser sim ples pen sar as sim, mas na prá ti ca

ain da tem-se por to dos os la dos mu i ta di fi cul da de para

ace i tar esta idéia. O de se jo de plan tar “nos sa igre ja”, de ter

o “meu dis cí pu lo” é ain da for te. Esta mos ven do al gu mas

mu dan ças em al gu mas es tru tu ras, mas ain da le va rá mais

tem po para uma ma i or cons ci en ti za ção.

Não po de mos, após ter tido todo o tra ba lho para arar o 

cam po, de i xar de lan çar a se men te. Lan ça da a se men te,

não po de mos de i xar de re gar. Em sa in do o fru to, não po de -

mos de i xá-lo apo dre cer no pé.  Infe liz men te, pa re ce que

em al guns mo men tos agi mos as sim, “nos ma ta mos” para

pre pa rar o cam po e não te mos lan ça do a se men te, por fal ta

de tra ba lha do res, fal ta de es tra té gia, fal ta de com pre en são

de que não po de mos fa zer a obra so zi nhos, ego ís mos, dis -

pu tas. Te mos que es tar aber tos para que ou tros par ti ci pem

em nos so tra ba lho e não pen sar que como dou tor vou ter

que cu rar, evan ge li zar, cons tru ir a igre ja e pre gar. Qu e ro e

te nho me de di ca do nes te tra ba lho de pro cla ma ção e en si no 

da Pa la vra, mas não te nho o tem po que de se ja ria, de vi do às 

res pon sa bi li da des com o pro je to.

De se jo  que es tas por tas que es tão se abrin do com os

pro je tos pos sam ser apro ve i ta das para a co mu ni ca ção do 

Evan ge lho de ma ne i ra cla ra e po de ro sa. Para que mu i tos

des tes pa ci en tes que ali são aten di dos não en con trem ape -

nas a cura de suas en fer mi da des pas sa ge i ras, mas en con -

trem o re mé dio que dá Vida Eter na, Je sus Cris to.
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Con clus ão

GOSTARIA DE CONCLUIR es tas pá gi nas de re fle xão de ma ne -

i ra bem sim ples. Meu de se jo é que o que aqui foi es cri to e

com par ti lha do pos sa nos le var a uma re fle xão so bre os as -

pec tos po si ti vos e ne ga ti vos do tra ba lho mé di co mis si o ná -

rio. E que pos sa ser vir aos mis si o ná ri os, lí de res de agên ci as 

mis si o ná ri as, pas to res, lí de res ecle siás ti cos, lí de res de

con se lhos mis si o ná ri os para a me lhor ori en ta ção de seus

pro fis si o na is com cha ma do para miss ões.

Que seja um es tí mu lo e ori en ta ção para to dos aque les

que de se jam ser vir a Deus por meio de seus dons, ta len tos e 

pro fis sões. Não so men te os da área da sa ú de, em bo ra a te -

nha men ci o na do mu i tas ve zes por ser mi nha pro fis são pes -

so al. Enten do e te nho vis to um des per ta men to en tre

pro fis si o na is de di ver sas áre as no Bra sil e res tan te da Amé -

ri ca La ti na e es pe ro  ver ain da mu i tos indo aos cam pos

mis si o ná ri os nos pró xi mos anos, en vi a dos com  tre i na -

men to e apo io ade qua dos.
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Os pro fis si o na is são uma gran de for ça den tro das igre -

jas, uma for ça ador me ci da, mas que está se des per tan do

para mis sões.

A  Je sus seja a Gló ria para sem pre en tre as na ções!
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