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Nome do Projeto 
MINISTÉRIO ACOLHER 

Local de Atuação 
REGIÃO AMAZÔNICA 

Responsáveis pelo Projeto 
Coordenador Geral:  

Keila Rempel 

keila.rempel@missaodoceu.org.br 

(92) 99111-9441 

 

 

 

Site: 

https://missaodoceu.org.br/ministerio-acolher/

Missão do Céu 
A Associação Missão do Céu é uma organização missionária, sem fins lucrativos, que atua na Região 

Amazônica principalmente na área de logística e projetos de cooperação missionária. É uma missão de apoio 

a outras organizações parceiras, com o propósito comum de levar o Evangelho para as pessoas que vivem 

nos lugares mais isolados da Amazônia. 

 

Apresentação 
O Ministério Acolher é a unidade de Cuidado Integral do Missionário da Missão do Céu que visa dar 

apoio e suporte intencional e estratégico aos missionários no campo, pastores e suas famílias tanto no âmbito 

interno (Missão do Céu) como externo (agências missionárias e igrejas com trabalhos na Região Amazônica). 

O Ministério Acolher se desenvolve a partir de ações preventivas e interventivas no intuito de apoiá-

los nas dimensões da vida e nas fases do ministério. 

Este trabalho nasceu dentro da Missão do Céu, com o objetivo de dar apoio, acolhimento e orientação 

para missionários, pastores e suas famílias na Região Amazônica, os quais se propõem a comprometidamente 

fazer parte da proclamação do nome de Jesus Cristo.  

Atuamos com aconselhamento individual ou familiar, nas áreas: emocional, espiritual, físico, familiar, 

educacional e financeiro. Por entender que o ministério faz parte da totalidade do obreiro, o Ministério 

Acolher vê o obreiro integralmente. Além de palestras, cursos, e aconselhamento, nossa equipe trabalha com 

parceiros preparados para conduzir orientações que somem com o total bem-estar dos obreiros. 

Os programas de prevenção e intervenção do cuidado integral são os processos práticos e estratégicos 

do Ministério Acolher. Por meio deles se fornece suporte e apoio aos obreiros e suas famílias para cumprirem 

a missão de forma apta e saudável para a multiplicação de discípulos. 

A prevenção visa fornecer conteúdo, treinamento e acompanhamento nas seis dimensões da vida do 

missionário, pastor e sua família. Objetiva oferecer ferramentas para o obreiro quanto a vida ministerial e ou 

possíveis lutas pessoais, e principalmente, para que trabalhem de forma preventiva no cuidado próprio e 

familiar. 

A intervenção é um conjunto de ações que tem como estratégia principal o aconselhamento cristão.  
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Visa atender aos conflitos e necessidades já presentes na vida do missionário, pastor e sua família. 

Missão: 

Acolher, orientar, capacitar e encorajar pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente com a 

proclamação do amor de Jesus Cristo. 

Visão: 

Desenvolver o cuidado, acolhimento e encorajamento de obreiros e equipes comprometidos com 

Jesus Cristo através de aconselhamento, capacitações e orientações na Região Amazônica. 

Valores: 

✓ Fazemos parte do corpo de Cristo, portanto cuidamos uns dos outros como corpo; 

✓ Temos como tarefa acolher o obreiro em suas necessidades, aconselhando e orientando nas 6 áreas 

propostas; 

✓ Somos dependentes de Deus e Sua Palavra; 

✓ Acreditamos na troca de conhecimentos para o bem do obreiro; 

✓ Acreditamos na família e prevenção de conflitos; 

✓ Como instrumentos na mão do Senhor, que Sua glória seja conhecida através de vidas que amam e 

servem a Deus. 

 

Motivação 
O Ministério Acolher acredita no cuidado integral do obreiro, para que este possa estar mais 

fortificado e capacitado para exercer seu trabalho. Para que esse fortalecimento aconteça, o obreiro deve 

ser apoiado em áreas tanto pessoais, familiares, quanto organizacionais. O obreiro estando bem, o Evangelho 

pode ir mais longe. 

 

 

Metodologia 
Na perspectiva do Cuidado Integral, o obreiro pode ser compreendido por dimensões não 

subdivididas, mas inter-relacionadas, onde cada dimensão mal cuidada pode afetar todos os outros aspectos 

da vida, influenciando diretamente no desenvolvimento pessoal, familiar e ministerial, e potencialmente, na 

multiplicação de discípulos. Temos que buscar o equilíbrio em todas as dimensões. As dimensões do cuidado 

integral do missionário são: 

Área Espiritual: Somos uma ferramenta de aprofundamento da comunhão do obreiro e sua família 

com Deus, através de conferências, seminários, retiros e através de conversas e orações em conjunto. 

Área Emocional: Acolhemos o obreiro de uma forma neutra, sem julgamentos, com compromisso de 

sigilo absoluto. Um ambiente onde a pessoa encontre em nós um lugar para derramar seu coração, e juntos 

buscarmos alívio. Somos também como sinais de alerta preventivamente aos que caminham para o 

adoecimento emocional. 

Área Física: Procuramos orientar, e em alguns casos ensinar como cuidar de sua saúde e de sua 

família. 
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Área Familiar: Capacitamos o obreiro para olhar para a família como sua segunda prioridade (depois 

de Deus). Buscamos junto com os obreiros maneiras de desenvolver o relacionamento familiar. 

Área Educacional: Proporcionamos capacitações aos obreiros, dentro das nossas 6 áreas de atuação, 

para que ele exerça seu ministério com mais conhecimento. 

Área Financeira: Colocamos a disposição de obreiros consultoria financeira, bem como treinamos 

através de cursos, como administrar bem seus recursos. 

 

 

 

• Dimensão Espiritual: 

Texto base: “Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua” 

Romanos 14.19 

Grande parte dos eventos de edificação espiritual para obreiros, são realizadas no Sudeste e Centro-

oeste do Brasil. Pastores e Missionários que atuam na região Norte, tem muitas barreiras para ter a 

oportunidade de participar desses eventos. Pensando na demanda de ministério, onde o obreiro está na 

maioria das vezes discipulando e ministrando vidas, o Ministério Acolher procura ir ao encontro de maneiras 

para proporcionar ao obreiro a edificação espiritual. 

Sendo assim, essa área tem como objetivo promover retiros da Missão do Céu, organizar e programar 

eventos, simpósios, seminários visando o crescimento espiritual, voltados tanto aos internos da Missão do 

Céu, quanto aos obreiros externos, sejam missionários, obreiros e pastores. Desta forma promovendo 

oportunidades para que haja acessibilidade de participação em palestras, retiros e congressos para os que 

atuam na região Amazônica. 
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• Dimensão Emocional: 

Texto base: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as 

fontes da vida”. Provérbios 4.23 

A saúde mental no século XXI tem estado cada vez mais abalada. Sabe-se hoje que para o cristão, 

está em crise de ansiedade ou depressão não é algo que porventura seja a ausência de Deus, porém, ser algo 

clínico e patológico. O cristão de uma forma geral, também tem sofrido os “males da alma” e o missionário, 

não está isento disso. 

Avaliando por esse prisma, para cumprir o chamado para qual Deus o chamou, o missionário é um 

cuidador de pessoas que estão com espírito, alma e, muitas vezes também, o corpo doentes e necessitados 

de ajuda. E por muitas vezes, a mente adoece e administrar todas as emoções não é possível.  

Baseado nisso, essa área do Ministério Acolher tem por objetivo atuar na “dimensão psicossocial do 

obreiro tanto na prevenção como na intervenção”, proporcionando fóruns, palestras, e demais eventos para 

produzir informações de saúde mental, mobilizar eventos para melhorar o desempenho e relações dentro 

da equipe de trabalho. Somado a isto, disponibilizar aconselhamento e tratamento tanto psicológico quanto 

psiquiátrico para os que atuam dentro da Missão e para os parceiros que trabalham diretamente ou 

indiretamente na Missão do Céu, bem como os obreiros, sejam missionários ou pastores, que atuam na área 

da Região Amazônica. 

 

• Dimensão Física 

Texto base: “Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a 

sua alma.” 3 João 1.2 

A saúde é um conceito amplo e que abrange vários aspectos da vida humana. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social”, e 

não apenas a ausência de doença. Do ponto de vista bíblico, a saúde física está muito ligada à saúde espiritual 

(Provérbios 3. 7-8) e, apesar de não ser a maior prioridade do cristão (1 Timóteo 4.8), o cuidado com o corpo 

- templo do Espírito Santo – é de grande importância. No contexto missionário, o cuidado para com a saúde 

física (por vezes negligenciado diante das demandas ministeriais) é relevante, principalmente, para a 

conservação do obreiro em seu campo de atuação.  Pensando nisso, o Ministério Acolher procura ir ao 

encontro de maneiras para proporcionar ao obreiro a edificação física. 

A Dimensão Física tem como por objetivo incentivar o cuidado com a saúde física por meio de 

palestras, orientações médicas, educação em saúde, e pelo fomento de hábitos como atividades físicas 

regulares, alimentação balanceada e exames de rotina. Essas medidas não têm caráter impositivo e estão 

voltadas tanto aos membros da Missão do Céu e suas famílias, como aos voluntários e parceiros externos. 

Pretende-se, portanto, sugerir meios para o cuidado físico aos missionários, líderes e pastores que 

necessitem de orientação em relação à sua saúde. 

 

• Dimensão Familiar 

Texto base: “Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor". Josué: 24.15b 
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Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E quando Ele criou homem e mulher, estabeleceu a 

família e o contexto no qual podemos aprender e desenvolver os primeiros e mais importantes 

relacionamentos, os quais devem espelhar o relacionamento com o Criador. 

É na família que experimentamos as bênçãos de Deus e somos canais de bênção. Vemos a Bíblia 

mencionando isto dezenas de vezes (Noé, Abraão, Jó, José etc.). É na destruição da família que o nosso maior 

inimigo foca grande parte de seus esforços, de modo que sejamos destruídos como indivíduos e sociedade. 

Portanto, a família foi e sempre será o principal pilar tanto de um indivíduo quanto de uma 

comunidade ou de uma sociedade. Nenhuma nação se sustenta sem as famílias. Do mesmo modo, no campo 

missionário, igrejas e obreiros a família é a referência. Famílias saudáveis refletem a saúde da igreja, da 

missão ou da comunidade. 

O Ministério Acolher, acredita que uma organização saudável é resultado, em boa parte, de famílias 

saudáveis. Ao longo da história podemos observar muitos obreiros de Deus deixando o trabalho missionário 

devido a problemas na família. Deste modo, como organização, queremos ajudar as agências missionárias e 

igrejas a desenvolverem famílias saudáveis e firmadas no Senhor. 

Muitos missionários enfrentam dificuldades na área familiar e a MDC está disposta a atuar, por meio 

do Ministério Acolher, na prevenção de problemas, na orientação de pais e filhos e no cuidado familiar de 

obreiros, pastores e missionários. Isso pode acontecer por meio de cursos, palestras, estudos, terapia, 

orientação e mentoria de famílias que o Acolher promove durante o ano. 

 

• Dimensão Educacional 

Texto base: “O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento; os ouvidos dos sábios 

saem à sua procura.” Pv.18.15  

 

• Objetivos gerais: 

 

✓ Auxiliar missionários ao acesso às atualizações ministeriais;  

✓ Auxiliar a família missionária apontando caminhos para vida educacional de seus filhos; 

Compreendemos a educação como um processo constante presente na vida do ser humano onde 

estamos a todo tempo ensinando e aprendendo, uma prática social que visa ao desenvolvimento do ser 

humano, de suas potencialidades, habilidades e competências e que não se restringe à escola (ensino básico 

e superior). 

O Ministério Acolher (CIM MDC) deseja cuidar do missionário auxiliando-o no processo de educação 

continuada que é voltada para o aprendizado e aperfeiçoamento constante. 

Compreendemos que as diversas demandas do campo e a falta de recursos podem minimizar ou 

mesmo suprimir esta ação. Queremos então, incentivar o missionário a atentar-se a este processo contínuo 

de educação bem como identificar lacunas em sua formação inicial e oferecer caminhos e orientação para 

que elas sejam sanadas.  

Também desejamos despertar igrejas e apoiadores a viabilizarem estas práticas, pois 

compreendemos que investir na educação ministerial do missionário o auxilia a ajustar o prumo, ampliar a 

visão e abrir portas para o novo, fazendo-o estar mais fortalecido e preparado para as demandas da vida 

diária no campo. 
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Através de parcerias, disponibilizaremos palestras, cursos e seminários colaborando assim, com o 

missionário, no aprimoramento de seus conhecimentos e aquisição de novos para sua ação ministerial / 

profissional. 

• Filhos 

Temos também o olhar atento ao F.M. (Filho do Missionário) e desejamos ser um canal ao qual os 

pais possam recorrer para buscarem auxílio na educação de seus filhos. 

Ouvir demandas, identificar lacunas e apontar possíveis caminhos são as nossas ações, além de, 

quando necessário, elencar na rede de parceiros, profissionais para realizar os atendimentos específicos tais 

como psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos etc. 

 

• Dimensão Financeira 

Texto base: "Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo 

ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?" Lc 16.11 

Administrar os recursos financeiros de forma equilibrada é fundamental para que o missionário e sua 

família desenvolvam o ministério para o qual foram chamados. 

Como qualquer cristão, o missionário é apenas um administrador dos recursos que Deus provê por 

intermédio da Igreja enviadora ou do seu grupo de mantenedores e lidar com o dinheiro de forma 

responsável glorifica o Senhor, sendo assim, essa área do Ministério Acolher tem como objetivo atuar na 

“dimensão da vida financeira do obreiro tanto na “prevenção” como na “intervenção” e permitirá que ele 

tenha todo o suporte necessário para exercer o papel de um mordomo fiel em sua jornada ministerial. 

Essa área proporcionará ferramentas ao obreiro tanto na área de Captação de Recursos bem como 

na área da Educação Financeira contextualizadas ao seu ministério. 

Através de parcerias, promoveremos cursos e encontros anuais que o instrumentalizarão em todo o 

seu ministério nos assuntos que tangem a área financeira. 

 

Resultados Alcançados 
No ano de 2020, os atendimentos de aconselhamento e psicológico teve uma alta demanda devido 

à pandemia. O Min. Acolher promoveu centenas de atendimentos motivados pelo adoecimento, cujos 

motivos foram: ansiedade, depressão, luto, isolamento social, familiares entre outros. 

Em julho/2020 tivemos o treinamento de desempenho da equipe da MDC promovido pelo Min. 

Acolher com o objetivo de capacitar o autoconhecimento e o desenvolvimento relacional interno. 

Durante todo o ano, tivemos a oportunidade de trabalhar no planejamento e na estruturação da 

equipe interna que serão responsáveis pelas áreas de atuação do Min. Acolher. 

 

Resultados Esperados 
Firmar parcerias com agências missionárias nas áreas de atuação do Ministério Acolher; 

Promover 02 Seminários no interior da Região Amazônica com objetivo de instrução e envisionamento 

sobre a importância do cuidado integral na vida do obreiro; 

http://www.missaodoceu./
mailto:contato@missaodoceu.org.br


Associação Missão do Céu 

 

Associação Missão do Céu     –     Rua Cachoeira do Urubuí, 412, Manaus, AM, 69098-446 
www.missaodoceu.org.br contato@missaodoceu.org.br +5592-99340-6612 

Realizar capacitações “online” em diferentes áreas de atuação do obreiro. Ex.: Espiritual, Emocional, 

Física, Familiar, Educacional e Financeira. 

Realizar atendimentos biopsicossociais na sede do Ministério Acolher. 

 

 

Orçamento  
Está previsto ser realizado em 2021 alguns cursos online e presenciais específicos nas 06 dimensões 

do obreiro, bem como a ministração de 02 Seminários no Interior do Estado do Amazonas dividido nos 02 

semestres. Seguem os valores médios para a realização dos cursos/seminários e o orçamento previsto: 

 

Recursos Médios por Viagem 

Itens necessários Qte Valor estimado 

Operações (02 Seminários no Interior) - Alta e Baixa 

Complexidade - 25 Horas de Voo: 

25h R$ 55.000,00 

Custos dos Seminários - Hospedagem, Alimentação e 

Materiais - (06 Pessoas) 

- R$ 6.000,00 

Cursos Online/Presenciais - R$ 4.000,00 

TOTAL: R$ 65.000,00 

 

Recursos Disponíveis (o que temos) 
Valor disponível para os seminários e cursos: 

Provedor Valor Programado 

Missão do Céu R$ 39.000,00 

 

Recursos Necessários (do que precisamos) 
  Valor necessário para cobrir os custos do treinamento programado: 

Recursos Necessários Valor Estimado 

Captação Externa, Parceiros R$ 26.000,00 

 
 

Pessoal Necessário (Equipe) 
A Missão do Céu disponibilizará uma equipe de aproximadamente seis pessoas neste ministério.  

Os voluntários serão pré-selecionados pela MDC que tenham o conhecimento e experiência suficientes 

para o ensino e para as demais atividades que serão desenvolvidas. 

Contudo, há oportunidade para a inclusão de mais voluntários em todas as fases do projeto. 
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Anexos 
 

• Fotos do Treinamento da Equipe MDC – julho/2020 
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