
  

 
CUIDADO INTEGRAL DO MISSIONÁRIO 
23 de Outubro a 19 de Novembro de 2023 

 
Que maravilhoso que você está interessado no Curso CIM - Cuidado Integral do Missionário! 

Este é um assunto que tem sido amplamente discutido a nível internacional entre agências 
missionárias, comitês de missões e Igrejas em geral. 

OBJETIVO 
Este curso tem como objetivo dar aos atendentes uma ampla noção do que vem a ser o 

Cuidado Integral do Missionário. Há dezenas de ensinos relacionados com a prática de Cuidar 
daqueles a quem enviamos. É sabido que um dos trabalhos mais estressantes é o de 
Pastor/Missionário. Cuidar de pessoas não é tarefa fácil. Mas, se aumentarmos o conhecimento e 
praticarmos debaixo da direção do Espírito de Deus, então esse estresse todo pode ser controlado 
e os resultados serão melhores. 

O que acaba acontecendo quando não cuidamos deles de forma adequada? A maioria 
destes voltará do campo missionário. Muitos deles nunca voltaram ao campo por não conseguirem 
lidar com a pressão da batalha. Então a pergunta para todos nós é: Como podemos evitar, da melhor 
forma possível, que nossos irmãos voltem do campo de forma prematura? 

O TREINAMENTO 
O curso CIM é registrado na Universidade das Nações dentro da Faculdade de 

Aconselhamento e Saúde. Isto significa que ao fazer o curso e ser aprovado em sua totalidade, isso 
renderá créditos para a Universidade das Nações.  

O curso foi planejado para estimular os corações para o Cuidado Integral do Missionário, 
sendo adaptado de forma que melhor venha servir o local onde está sendo realizado. 

PROJETO FINAL 
Uma das formas de avaliação do curso é a apresentação de um projeto de aplicação prática 

das informações ensinadas. Fazer e aplicar o Projeto de Cuidado Integral, lhe ajudará em cumprir 
com outra forma de avaliação do Curso no que diz respeito à Parte Prática do curso. O curso exigirá 
que você cumpra com 80 horas de atividades práticas e nos enviar um relatório, até seis meses, 
depois do término da fase teórica (a ser discutido com quem não é missionário de JOCUM). 

 PÚBLICO ALVO 
O treinamento é para aqueles que de alguma forma já estão envolvidos em Cuidado Integral, 

com potencial e dons para a tarefa. Pessoas que estão envolvidas no departamento de Recursos 
Humanos em Agências Missionárias, Pastores e diretores de departamento de missões em Igrejas. 

CRIANÇAS 
Caso você tenha filhos e pretende trazê-los, é importante saber que não teremos obreiros 

responsáveis para cuidar deles enquanto você participa das aulas. Você poderá trazer alguém para 
cuidar, mas será preciso:  

1. Ter uma confirmação nossa quanto à disponibilidade de acomodação; 
2. Pagar o valor cobrado pela Base de JOCUM referente à alimentação e hospedagem, que 

será comunicado via email. 

EXIGÊNCIAS PARA O CURSO 
- Ser maior de 18 (dezoito) anos; 
- Preencher os formulários e envia-los;  
- Enviar os formulários com autorização da liderança; 

 
 
 



  
 
GRADE CURRICULAR 

O currículo inclui, podendo haver alterações, os seguintes assuntos: 
As 7 Áreas do Cuidado Integral do Missionário - Estrutura do CIM em Jocum - Qualidades 

do Cuidado Pastoral - Questões Transculturais - Choque Cultural Re-Entrada - Cuidado Antes do 
Envio - Departamento Pessoal - Debriefing - Desenvolvimento de Obreiros - Gerenciamento de 
Stress - Esgotamento - Burnout - Limites - Filhos de Missionários e Crianças de Terceira Cultura - 
Visitas ao Campo - Tratando com a Falha Moral - Orientação aos Novos Obreiros - Fundamentos 
em Aconselhamento - Aposentadoria e Poupança - Mentoreamento - Relacionamento e Resolução 
De Conflitos - Luto e Alegria - Abraçando a fase entre os 45-65 Anos - Levantamento de Sustento - 
Dinâmica de Equipe - Comunicação com a Igreja Enviadora - Debriefing de Trauma - 
Comportamentos Viciosos - Fase do Ninho Vazio - Envelhecimento dos Pais - Recrutamento de 
Obreiros - Famílias em Campo - Solteiros no Campo - Administração de Crise. 

ESCALA DIÁRIA  
 6h15 Café da manhã   14h10 Aula 

  8h Louvor/Intercessão   16h10 Prático e Pequenos Grupos 
  9h Aula     18h Jantar 

 12h Almoço    19h Estudo Pessoal e descanso 
13h Manutenção 

*MANUTENÇÃO -  Cada estudante trabalha uma hora por dia na Base. A saber: áreas de 
manutenção, louças e limpeza da cozinha, banheiros, etc. O propósito dessas tarefas é encorajar o 
aluno a servir. A Bíblia nos ensina a fazermos tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. 

CUSTOS DO CURSO 
Inscrição: R$    100,00 (Cem reais) 
Solteiro: R$ 1.400,00 (Hum mil e trezentos reais) 
Casal:  R$ 2.600,00 (Dois mil e quatrocentos reais) 

OBSERVAÇÕES  
1) Estes custos cobrirão as despesas durante a escola com: alimentação (três refeições 

diárias), energia, água, moradia (estilo dormitório) e materiais do curso. Este orçamento não cobre 
gastos pessoais. É aconselhável trazer dinheiro extra para higiene pessoal, lanches, dias de folga, 
etc.; 

2) A taxa de Inscrição deve ser paga ao receber a Carta de Aceitação; 
3) O valor total do curso deve ser pago até o final da segunda semana de aula (dia 10 de 

Novembro/2023); 
4) As formas de pagamento podem ser feitas por PIX, depósito, transferência bancária ou 

no próprio escritório da Base da JOCUM. 

Esperamos que esta carta tenha lhe ajudado a entender um pouco das principais 
informações do curso e sua logística. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição para responder pelo email: 
cuidadointegral@jocumrecife.org.br 

Que o Senhor te abençoe e que Ele esteja falando com você sobre este curso.  
 

Atenciosamente, 
Equipe do Cuidado Integral do Missionário 

JOCUM Recife 


