
Lição	  #	   	   Perguntas	  

1	   Discutindo	  a	  NECESSIDADE	  
de	  Missionários	  

Você	  leu	  nestes	  capítulos	  que	  há	  uma	  grande	  obra	  ainda	  por	  ser	  
feita	  através	  da	  missão.	  Que	  fatos	  e/ou	  números	  da	  sua	  leitura	  
inspiraram	  você	  ainda	  mais	  a	  ser	  um	  missionário?	  	  

	  

	   Discutindo	  o	  VALOR	  de	  ser	  
missionário	  por	  um	  ano	  

Você	  está	  planejando	  ser	  missionário	  por	  apenas	  um	  ano	  
aproximadamente	  (ou	  menos)?	  Discuta	  por	  que	  você	  sente	  que	  pode	  
ainda	  ser	  um	  missionário	  eficaz	  embora	  você	  não	  esteja	  ficando	  no	  
campo	  por	  muito	  tempo.	  	  

	  
	  

	   Discutindo	  o	  VALOR	  de	  ser	  
missionário	  por	  um	  longo	  
período	  	  

O	  livro	  sugere	  que	  há	  algumas	  vantagens	  para	  a	  missão	  quando	  o	  
missionário	  fica	  mais	  tempo	  no	  campo.	  O	  que	  você	  consideraria	  como	  
sendo	  uma	  vantagem	  importante?	  Explique	  sua	  resposta.	  	  

2	   Discutindo	  a	  "singularidade	  do	  
Cristianismo"	  e	  o	  
"Adventismo”	  

Como	  você	  pode	  compartilhar	  a	  mensagem	  única	  do	  Cristianismo	  (e	  
dos	  Adventistas)	  e	  ainda	  ser	  sensível	  às	  crenças	  dos	  outros?	  Que	  tipo	  
de	  coisas	  você	  deve	  evitar	  dizer	  e	  fazer?	  	  

	  
	   Discutindo	  o	  conceito	  bíblico	  

da	  "missão"	  	  

A	  Bíblia	  tem	  muito	  a	  dizer	  sobre	  a	  Missão!	  Qual	  texto,	  passagem	  ou	  
história	  da	  Bíblia	  é	  especialmente	  significativa	  para	  você	  em	  seus	  
planos	  para	  estar	  envolvido	  na	  missão?	  Por	  quê?	  

	  
3	   Discutindo	  o	  “Chamado”	  

Missionário	  	  

O	  livro-‐texto	  fala	  sobre	  os	  “motivos”	  para	  ser	  um	  missionário.	  Você	  
escreveu	  sua	  própria	  reflexão	  sobre	  os	  seus	  motivos,	  mas	  o	  que	  você	  
acha	  da	  ideia	  de	  as	  pessoas	  poderem	  se	  tornar	  missionárias	  pelas	  
razões	  erradas?	  Isso	  acontece	  com	  frequência?	  Isso	  está	  influenciando	  
negativamente	  a	  missão	  de	  Deus?	  	  

	  
	   Discutindo	  a	  Igreja	  Adventista	  

e	  a	  missão	  	  

Enquanto	  você	  lia	  sobre	  a	  Igreja	  Adventista	  do	  Sétimo	  Dia	  e	  a	  missão,	  
houve	  alguma	  surpresa	  ou	  ideia	  nova	  para	  você?	  Quais	  aspectos	  você	  
acha	  que	  são	  os	  mais	  positivos	  da	  sua	  igreja	  e	  do	  trabalho	  missionário	  
dela?	  Há	  algumas	  ideias	  da	  missão	  da	  igreja	  que	  você	  sente	  que	  nós	  
deveríamos	  avaliar	  e	  talvez	  modificar?	  	  	  	  

	  
4	   Discutindo	  a	  vida	  espiritual	  dos	  

missionários	  	  

Enquanto	  você	  pegou	  o	  Inventário	  Espiritual,	  leu	  o	  livro-‐texto	  sobre	  a	  
vida	  spiritual	  do	  missionário	  e	  escreveu	  o	  seu	  documento	  de	  reflexão	  
pessoal,	  a	  que	  conclusões	  você	  chegou	  sobre	  a	  importância	  desse	  
assunto	  (a	  vida	  espiritual	  do	  missionário)?	  Isso	  se	  aplica	  igualmente	  a	  
todos	  os	  “trabalhos”	  missionários?	  	  

	  



	  
5	   Discutindo	  culturas	  e	  visões	  de	  

mundo	  	  

Depois	  de	  ler	  o	  capítulo	  9,	  discuta	  as	  diferenças	  em	  visão	  de	  mundo	  
cultural,	  comportamento,	  crenças	  ou	  valores	  que	  você	  vê	  ao	  seu	  redor	  
em	  seu	  país	  de	  origem,	  comunidade	  ou	  escola.	  	  

	  
	   Discutindo	  os	  “estereótipos	  

culturais"	  	  

Estude	  as	  listas	  de	  “estereótipos	  culturais”	  na	  página	  67	  y	  	  68	  do	  
Passaporte	  para	  a	  Missão.	  Onde	  e	  como	  vocês	  encontraram	  qualquer	  
desses?	  	  Que	  reações	  as	  pessoas	  em	  seu	  campo	  missionário	  teriam	  
para	  estereótipos	  sobre	  eles?	  Como	  você	  vai	  se	  sentir	  quando	  as	  
pessoas	  “rotularem”	  você	  com	  um	  dos	  estereótipos	  que	  elas	  têm	  
sobre	  a	  sua	  cultura	  ou	  país?	  

	  
6	   Discutindo	  a	  comunicação	  

intercultural	  	  

Que	  ideias	  práticas	  o	  capítulo	  sobre	  Comunicação	  Intercultural	  
(capítulo	  12)	  sugere	  para	  você	  ao	  você	  enfrentar	  os	  desafios	  de	  se	  
comunicar	  em	  outra	  cultura	  que	  não	  a	  sua?	  	  

	  
7	   Discutindo	  a	  "missão	  

encarnada"	  	  

Quais	  áreas	  da	  vida	  de	  encarnação	  você	  acha	  que	  seriam	  mais	  difíceis	  
e	  quais	  são	  algumas	  maneiras	  práticas	  que	  você	  pode	  lidar	  com	  elas?	  
Isso	  tudo	  é	  tão	  importante	  que	  você	  tente?	  	  

	  
8	   Discutindo	  a	  ideia	  de	  aprender	  

uma	  nova	  língua	  	  

Vamos	  falar	  sobre	  aprender	  uma	  nova	  língua.	  Considere	  estas	  
questões	  como	  pontos	  de	  discussão:	  Como	  você	  aprendeu	  as	  línguas	  
que	  você	  sabe	  agora?	  Essas	  experiências	  vão	  ajudá-‐lo	  a	  aprender	  uma	  
nova	  língua?	  Como?	  Que	  dicas	  do	  livro	  para	  aprender	  uma	  língua	  você	  
acha	  que	  podem	  ser	  úteis	  para	  você	  e	  que	  outras	  novas	  dicas?	  	  	  

	   Discutindo	  o	  capítulo	  16:	  
"Confira	  a	  Realidade"	  	  

Que	  aspectos	  mencionados	  no	  Passaporte	  para	  a	  Missão,	  capítulo	  16,	  
você	  já	  tinha	  ouvido	  (ou	  pensado)?	  Que	  realidades	  você	  acha	  que	  
serão	  as	  mais	  desafiadoras	  para	  os	  novos	  missionários?	  	  

	  

	  
9	   Discutindo	  a	  saúde	  do	  

missionário	  	  

Você	  (ou	  os	  seus	  parentes)	  têm	  alguma	  preocupação	  sobre	  sua	  saúde	  
no	  campo	  missionário?	  Que	  áreas	  de	  interesse	  com	  a	  saúde	  você	  acha	  
que	  se	  aplicam	  especialmente	  à	  sua	  futura	  experiência	  missionária?	  O	  
que	  você	  está	  planejando	  fazer	  para	  manter-‐se	  saudável	  enquanto	  
ainda	  se	  sente	  confortável	  vivendo	  no	  seu	  novo	  ambiente?	  	  

	  	  
	   	  Discutindo	  questões	  de	  

missionários	  solteiros	  	  

Como	  você	  se	  sente	  sobre	  a	  ideia	  de	  ir	  ao	  campo	  missionário	  como	  
solteiro(a)?	  O	  que	  você	  acha	  do	  conselho	  dado	  aos	  missionários	  
solteiros	  no	  livro-‐texto?	  Você	  acha	  que	  o	  conselho	  dado	  aos	  
missionários	  casados	  sobre	  como	  ajudar	  os	  missionários	  solteiros	  foi	  



útil?	  

	  	  
	   Discutindo	  questões	  das	  

Famílias	  no	  campo	  missionário	  	  

Quais	  são	  alguns	  dos	  desafios	  especiais	  para	  as	  famílias	  missionárias?	  
Como	  esta	  experiência	  vai	  influenciar	  as	  crianças?	  Quais	  são	  algumas	  
boas	  sugestões	  para	  ajudar	  as	  famílias	  missionárias	  a	  manterem	  
relacionamentos	  “saudáveis”?	  	  	  	  	  	  

	  
10	   Discutindo	  o	  importante	  tema	  

do	  Testemunho	  	  

O	  que	  você	  considera	  como	  formas	  de	  você	  ser	  uma	  testemunha	  
enquanto	  vai	  ao	  campo	  missionário?	  Lembre-‐se:	  a	  vida	  é	  mais	  ampla	  
que	  o	  “trabalho”	  que	  você	  está	  sendo	  “chamado”	  a	  fazer!	  	  

	  
	   Discutindo	  o	  crescimento	  

cristão	  

Pensando	  sobre	  o	  trabalho	  específico	  que	  você	  estará	  fazendo	  no	  
campo	  missionário,	  quais	  são	  algumas	  formas	  que	  você	  poderia	  ajudar	  
um	  novo	  cristão	  a	  crescer?	  (capítulo	  21)	  	  

	  
11	   Discutindo	  a	  segurança	  do	  

missionário	  	  

Você	  estava	  um	  pouco	  apreensivo	  ao	  ler	  o	  capítulo	  sobre	  segurança	  e	  
emergências	  (24)?	  Quais	  áreas	  de	  segurança	  você	  considera	  que	  
podem	  impactá-‐lo(a)	  mais	  em	  seu	  trabalho	  missionário?	  Que	  
sugestões	  no	  livro	  você	  acha	  que	  são	  mais	  importantes	  para	  você	  
fazer?	  	  

	  
12	   Discutindo	  a	  preparação	  para	  

"partir"	  	  

Em	  seu	  livro-‐texto,	  você	  leu	  as	  “dicas”	  para	  viagem,	  incluindo	  o	  que	  
colocar	  nas	  malas	  para	  a	  viagem.	  Que	  “dica(s)”	  você	  achou	  mais	  úteis?	  	  
Havia	  itens	  na	  lista	  da	  mala	  nos	  quais	  você	  não	  havia	  pensado	  antes?	  
Há	  algum	  acréscimo	  ou	  redução	  das	  “dicas”	  ou	  da	  “lista	  de	  fazer	  as	  
malas”	  que	  você	  queira	  sugerir?	  	  

	  
	   Discutindo	  a	  "volta"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  do	  

campo	  missionário	  	  

Enquanto	  você	  pensa	  no	  future,	  quais	  são	  algumas	  ideias	  que	  você	  
tem	  sobre	  como	  você	  continuará	  a	  estar	  envolvido	  com	  a	  missão	  
depois	  que	  você	  voltar	  do	  seu	  período	  de	  serviço	  missionário?	  	  
	  

	   Compartilhando	  as	  	  
"promessas	  para	  os	  
missionários"	  	  

O	  livro-‐texto	  lista	  muitas	  promessas	  para	  os	  missionários.	  Compartilhe	  
sua	  promessa	  bíblica	  favorita	  para	  a	  sua	  viagem	  missionária.	  Pode	  ser	  
uma	  das	  listas	  de	  livros	  ou	  pode	  ser	  outra	  que	  você	  goste.	  Sinta-‐se	  à	  
vontade	  para	  comentar	  sobre	  o	  seu	  texto	  se	  quiser.	  	  

	  


