
 

Episódio 62 

Na ativa dentro e fora do  
campo missionário  

com Lua Brandão 

Você também já estava com saudades das entrevistas? Já faz um 
tempo que eu queria retomar os episódios de entrevistas e nessa 

primeira entrevista conversei com a Lua Brandão que tem me ajudado 
com o podcast e também é missionária. Então hoje você vai poder 

conhecer mais um pouquinho sobre ela e o trabalho que ela tem feito 
dentro e fora do campo missionário. 

Liz: Oi Lua, tudo bem com você?


Lua: Oi, Liz. Tudo ótimo!


Liz: Que coisa boa poder conversar contigo nesse episódio, 
retomando depois de muitos meses sem entrevista. Nada melhor 
que poder começar com você. Tô muito feliz que aceitou fazer esse 
episódio comigo!


Lua: Eu também estou muito feliz, é um grande privilégio 
compartilhar um pouquinho da nossa história.


Liz: Você já deve ter se dado conta que o nome que eu cito no final 
de cada episódio desde o início desse ano, é sim, dessa pessoa 
maravilhosa que está me ajudando a fazer a versão escrita dos 
episódios e que com certeza vai ser uma benção para cada um de 
vocês. Ela tem experiência missionária e está se preparando cada 
vez mais pra ser missionária no futuro com o comprometimento de 
mais tempo e por isso queria que vocês conhecessem a história 
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dela. Mas, Lua, conta um pouquinho mais. Quem é você? De onde 
você vem? O que pode contar pra gente?


Lua: Então, depois de ouvir os últimos episódios daqui, responder 
quem sou eu é um pouco complicado. Mas, minha função 
atualmente é estudante de pedagogia e antes da missão no projeto 
Salva Vidas Amazônia, fazia veterinária. Fiz a transição de curso 
depois da missão e no momento estudo e me preparo nas horas 
extras para ser missionária em tempo integral.


Liz: Nossa, isso aqui já começou muito bem. Porque acho super 
legal quando a pessoa tem uma experiência de um ano ou um ano 
e três meses, no seu caso, e depois disso a pessoa é tão 
transformada que até muda de carreira e tudo mais. Conta pra 
gente um pouquinho como foi essa transição, como essa 
experiência foi tão transformadora que mudou inclusive o seu 
curso. 


Lua: A minha motivação primária não foi servir e pregar o 
evangelho. Eu não tinha muita noção do que era a missão. Por um 
lado, isso foi muito bom, porque descobri lá o real sentido, 
inclusive da minha vida sem conhecimento pré-concebido. Me 
inscrevi no processo seletivo da missão, fui aprovada pela graça 
divina porque precisavam de pessoas com maturidade espiritual e 
na época eu só tinha 10 meses de batismo. Deus guiou tudo, acho 
que Ele me levou até lá para eu entender o cristianismo e o 
significado do verdadeiro evangelho, o sentido de ser cristão. 
Então a reviravolta na minha vida foi por eu ter desconstruído tudo 
que eu achava que sabia e reconstruir lá no trabalho com os 
ribeirinhos. 


Liz: E como foi esse trabalho? Você passou por três meses de 
preparo nas Escola de Missões do projeto e depois serviu por um 
ano nas comunidades ribeirinhas. Que trabalho é esse que fazia


Lua: Fomos pra Tamanicuá, fica a três dias de barco de Manaus. Eu 
trabalhava diretamente com as crianças com reforço escolar, PG 
(pequeno grupo ou célula) e principalmente na convivência diária 
com eles. Também trabalhamos com um clube de desbravadores e 
deixamos uma igreja física que ainda hoje tem atividades.


Liz: E como era a comunidade que você estava trabalhando, qual 
era a situação dessas crianças que você estava servindo?
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Lua: Em relação a estrutura, haviam muitas comunidades que eram 
mais pobres. A realidade da maioria das crianças que eu 
trabalhava, era razoável. Onde os pais trabalhavam na escola, 
posto de saúde ou eram pescadores. Mas haviam algumas delas 
que tinha falta de estrutura familiar, não tinha acompanhamento 
exato na escola. Pra você ter ideia, não tinha formação nenhuma e 
eu e as outras três missionárias que foram comigo, fomos 
chamadas para ser professoras substitutas na escola da 
comunidade. Deus abriu várias portas, sem falar nos estudos 
Bíblicos que dávamos. 


Liz: Quando a gente escuta essas questões familiares, crianças que 
passam por uma série de desafios, quais foram os desafios que 
você passou também, seja na questão de lidar com essa situação 
ou como missionária pela primeira vez longe de casa? Quais foram 
as maiores dificuldades que enfrentou?


Lua: Pra ser sincera, não sou uma pessoa que sente muita falta de 
casa. Parece que minha mente foi programada para isso. Mas tive 
dificuldade física por ser muito calor e ter muita praga. E a batalha 
espiritual que a gente trava no campo: programávamos uma coisa 
e Satanás tentava atrapalhar. Lá percebi que ele não estava 
contente com que estávamos fazendo.


Liz: Eu imagino mesmo a luta que foi. Mas conta também as 
alegrias, que são muitas no processo. Quais foram as coisas que te 
traziam essa satisfação


Lua: A primeira coisa que veio na minha mente com essa pergunta 
foi ver as crianças decorarem os versos Bíblicos. Depois da Escola 
de Missões eu tinha em mente de que eu estava indo, mas quando 
eu fosse embora Jesus deveria permanecer lá, então tentava 
colocar ao máximo a Bíblia nos encontros e brincadeiras. Ver 
crianças falando da Palavra de Deus, para mim foi tremendo. 


Liz: Que legal! É realmente gratificante quando vemos nosso 
trabalho dando frutos, as vezes não é o que as pessoas vão 
valorizar, mas a gente deve sim comemorar cada um daqueles 
passos nas pequenas coisas, como a resposta que as crianças 
dão, a transformação já vai fazendo toda diferença, né?


Lua: Exatamente. Muitas pessoas pensam que o trabalho com 
criança não produz resultados rápidos, mas percebi que através de 
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decorar os versos os pais delas eram envolvidos, pois muitas 
crianças ainda não sabiam ler e escrever. Eu fazia visita semanais e 
via que os pais ajudavam e incentivavam na memorização.


Liz: É fascinante ver como Deus vai ampliando a esfera do nosso 
trabalho, né? Isso foi em 2018, depois de lá como você tem feito 
para se manter ativa na missão no seu dia a dia e não perder 
aquela paixão mesmo voltando pra casa, começando os estudos 
em pedagogia. Como tem sido para você essa transição agora? 
Você pode até contar um pouquinho dos projetos paralelos que 
tem fora o podcast.


Lua: Eu acredito muito que quanto mais nos ocuparmos das coisas 
de Deus, mas nossa mente estará preenchida por elas. Quando 
voltei, já procurei me envolver em estudo Bíblico, achar uma igreja 
no meu bairro onde eu pudesse ajudar. Depois de tanto tempo sem 
internet, voltei à ativa nas redes sociais e encontrei a @escmissoes 
(perfil no Instagram), estudei os textos deles e ano passado Deus 
me deu a oportunidade de fazer parte da equipe. Então hoje 
produzo conteúdo com mais dois missionários para esc, também 
estava produzindo conteúdo para o @mais1missao com os amigos 
da igreja e o meu perfil pessoal uso para estar envolvida na missão, 
falando de saúde e do evangelho. Procuro fazer o que está ao meu 
alcance, faço isso porque acredito que nesse período que estou 
aqui é para me preparar intelectual e espiritualmente para missão 
integral. 


Liz: Deus seja louvado por isso! Fico muito feliz mesmo que você 
está trabalhando comigo no conteúdo escrito, acho que vai ser 
uma benção para muitas pessoas. Eu acho muito legal a motivação 
pela qual você sugeriu isso para mim e se ofereceu para fazer. 
Conta pra gente essa preocupação com inclusão e envolver 
pessoas que talvez não tenham acesso ao conteúdo por outra 
forma, sua paixão pelos surdos, como é essa questão?


Lua: Através da matéria de Libras, eu abri os meus olhos para 
universo dos surdos, então li alguns artigos de como fazer essa 
inclusão e nesse momento tinha começado um curso de Libras na 
igreja. Como eu ouço muito o podcast e vi o quanto era útil pensei 
que pudesse haver missionários surdos e mesmo que não 
houvesse, essas pessoas têm o direito de ouvir esse conteúdo para 
quem sabe se interessar pela missão com me interessei. Daí que 
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surgiu a ideia e como sempre tive costume de anotar pontos 
importantes, para mim não foi trabalho nenhum te ajudar nisso.


Liz: É legal porque o seu ministério tá se desenvolvendo muito 
nessa direção, né? O trabalho que você faz com a Esc Missões 
também está acessível para surdos porque está todo em texto. E 
para quem não conhece o @escmissoes é um perfil no instagram 
com conteúdo sobre missão que até tem um E-book gratuito.  
Bom, para gente avançar pro futuro. Quais são teus próximos 
passos para dar esse pontapé numa carreira missionária mais pra 
frente?


Lua: Olha, Liz, me pego pensando nisso várias vezes, embora eu 
não tenha uma resposta no momento para dar, eu tenho um sonho 
de ir para Janela 10/40 que é aquela área do Norte da África, 
Oriente Médio e Ásia, e estou me preparando para isso.


Liz: Realmente é parte do processo agora começar a analisar a área 
que você vai atuar, a modalidade, modelo financeiro. Isso já é o 
pontapé no sentido de “Tá, não tenho meus planos concretos 
ainda, mas quero trabalhar com esse grupo, nessa parte do mundo 
e estou me preparando nos meus estudos pessoais para isso”. Já 
faz toda diferença.  
Sei que você gosta de ler também, então conta o que está lendo no 
momento e o que indica para gente.


Lua: Estou no finalzinho do livro “Os Ungidos”, de Ellen White, que 
é o “Patriarcas e Profetas” na linguagem de hoje, é uma linguagem 
super acessível da história dos patriarcas que tem me feito uma 
diferença incrível na visão missionária. E agora estou começando o 
“Espalhe - Vá, portanto, e leve sua profissão com você” de Andrew 
Scott que comprei na Logos Hope, a biblioteca flutuante. 


Liz: Lua, obrigada de coração. Eu amei conversar contigo e antes 
de terminar, gostaria de deixar algum recado para quem tá ouvindo, 
alguma palavra de encorajamento, algo que tá em seu coração 
para compartilhar?


Lua: Minha verdadeira oração é para que esse conteúdo vá o mais 
longe possível, que Deus possa tocar no coração das pessoas para 
se entregarem à missão e que nossos esforços diários sejam para 
salvar pessoas. Deus seja louvado pelo trabalho que você tem 
feito. E é isso, muito obrigada!
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