GLOSSÁRIO SOBRE
CUIDADO INTEGRAL
DO MISSIONÁRIO

A AMTB é comprometida com o evangelho de Cristo e sua proclamação
entre todos os povos da terra, envolvendo suas línguas, culturas, bem
como todo e qualquer padrão de organização social. Entende também
que os menos e não evangelizados devem ser a prioridade missionária
da Igreja de Cristo até que Ele venha (Mt 24:14; Rm 15:20).
A AMTB, através do Departamento de Cuidado Integral do Missionário –
CIM Brasil - formou um grupo de trabalho com a finalidade de padronizar
glossário sobre terminologias missionárias em Português para fins de
mobilização, pesquisa e estratégias, contendo uma breve explicação.
A seguir partilhamos, como resultado desse estudo, as terminologias que
o CIM Brasil sugere para otimizarmos a comunicação em publicações,
mobilização, intercessão e ações de cuidado missionário.

CUIDADO INTEGRAL DO MISSIONÁRIO

Abrange todos os aspectos do bem-estar dos missionários(as),
sejam solteiros(as), casados(as), divorciados(as) ou viúvos(as), de
seus filhos(as) e outros dependentes. Contempla assuntos
espirituais, emocionais, relacionais, físicos e econômicos. Procura
acompanhá-los continuamente durante as fases de pré-campo,
campo e transição, reentrada, aposentadoria e além.

FACILITADOR DO CUIDADO MISSIONÁRIO

Pessoa dedicada a servir missionários, quer estejam no Brasil
ou no exterior, oferecendo oportunidade para esses se abrirem,
com toda confiança, expressando suas dores e dificuldades.
Também procura oferecer um serviço prático, orientando nas
questões de cuidado de saúde, educação de filhos,
oportunidades para encontros de cuidado e de debriefing.

CHOQUE CULTURAL

A dificuldade de adaptação a uma cultura com valores e
práticas muito diferentes. Assim o missionário tenta se
adaptar mas acaba entrando em choque, fica confuso,
desorientado e desanimado. Mas isso passa, se Deus lhe
chamou, Ele lhe dará a vitória.

LAR: LICENÇA DE CAMPO

Licenças para Atualização e Renovo/LAR - Este tempo de Atualização
abrange tempo com família e amigos, uma visita a base enviadora,
estudos, tratamento de saúde, a atualização da igreja na pátria em
relação ao ministério do campo, divulgação e levantamento de
sustento. O Renovo refere a questão de descanso físico e renovo
espiritual e emocional. As responsabilidades do LAR pode variar de
agência para agência.

RETORNO PREMATURO

É o retorno antes de completar a tarefa planejada, causado
por diversos fatores, tais como: histórico de vida não
resolvido, problemas culturais, espirituais, organizacionais,
situações de guerra, de saúde, divórcio e outros mais.

REENTRADA

A volta ao país de origem depois de completar sua tarefa
numa outra cultura. Normalmente causa um novo choque
cultural (choque reverso) porque o missionário mudou e
sua igreja, família e país também mudaram.

DEBRIEFING

Segundo Laura Mae Gardner, é uma conversa intencional,
específica e planejado pôs campo ou pôs evento onde a
pessoa conta a sua história da sua perspectiva, para uma
pessoa treinada. Tem o propósito de apoiar a pessoa, cuidar
da pessoa e entender a sua história o máximo possível,
aceitando tanto a história quanto a pessoa, sem julgamento.

FILHO DE TERCEIRA CULTURA (FTC)

Em seu livro, Third Culture Kids, Pollock e Van Reken, definem
o termo: “O FTC é um indivíduo que, durante um tempo
significativo dos seus anos de desenvolvimento, morou numa
cultura diferente da dos seus pais. O FTC constrói
relacionamentos com todas as culturas, sem possuir
inteiramente a nenhuma delas.” A vida do FTC é marcada
tanto pela alta mobilidade quanto pelo intercâmbio cultural.

CIM BRASIL

Cuidado Integral do Missionário, é um departamento da AMTB
– Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que promove
o cuidado integral do missionário através da conscientização,
capacitação e divulgação do que várias missões oferecem neste
sentido. O CIM Brasil atua também no cuidado específico de
filhos de missionários através do setor de PHILHOS.

PHILHOS

O setor de Philhos promove o bem-estar do FM (filho de
missionário) e da sua família. Oferece capacitação e consultoria às
agências, igrejas e missionários. Desenvolve literatura e outros
recursos como ferramentas para o desenvolvimento do Cuidado do
FM desde o preparo pré-campo até sua vida adulta plena. Philhos
procura fortalecer o FM, equipando-o para lidar com os desafios da
vida de alta mobilidade no contexto transcultural e da sua vida
espiritual. Desejamos que os FMs floresçam em sua unicidade, para
a glória de Deus.

www.amtb.org.br

