
 

Episódio 67 

Desafios da mulher na missão 
com Isabella França 

Hoje vamos conversar sobre um assunto cheio de tabus: Como é a vida 
da mulher em missão e qual é a diferença entre ser mulher solteira e 

casada no campo missionário? 

Liz: Se você é homem e chegou aqui, continua lendo porque é 
super importante que os homens compreendam esses desafios, 
principalmente os casados. Estamos falando de uma perspectiva 
feminina porque somos mulheres, mas com certeza os homens 
passam por coisas que iremos falar aqui. Vamos fazer um 
contraponto de algumas situações complicadas para mulheres na 
missão, a Bella vai abordar um panorama de solteira e eu de 
casada. Então conta para gente, Bella. Qual é a primeira coisa que 
vem em sua mente quando se trata de dificuldades estando solteira 
no campo missionário?


Bella: Vou falar a questão mais óbvia de todas que é o assédio. 
Dependendo da cultura que você vá, esse assédio pode ser mais 
forte ou mais velado. Então, por exemplo, minha primeira missão 
transcultural foi na Índia e eles eram bem mais agressivos, queriam 
tirar foto e ao ponto do pessoal falar: “Daqui a pouco você vai virar 
namorada de metade da índia no Facebook porque eles vão postar 
sua foto”. Nas Filipinas era bem mais velado, mas tinha. Se 
soubessem que você era solteira os caras vinham puxar assunto, 
pediam telefone, Facebook e isso em culturas mais dadas pode 
acontecer de forma até perigosa para a mulher solteira.
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Liz: Eu e a Bella moramos ao mesmo tempo nas Filipinas e às vezes 
íamos no mercado juntas e notava que comigo também vinha 
algum rapaz falar comigo (e aqui não estamos tentando ser as 
bonitonas não, mas só pelo fato de você ser estrangeira vão dar 
em cima de você), curiosamente os rapazes que trabalhavam no 
mercado já sabiam que eu era casada porque já tinham me visto 
com o Lukas, então não paqueravam. Mas os clientes tentavam 
puxar assunto, nesse caso, já procurava chamar o Lukas para 
perceberem que estava acompanhada.


Bella: Tem um grande problema nesse ponto, não é somente o 
assédio. Porque isso tem no Brasil também. Mas quando você está 
num país como missionária e as pessoas sabem disso, você tem 
que ter cuidado na hora de falar. Se um cara faz uma gracinha para 
você na rua, você não pode falar desaforo. Devemos ter todo o 
cuidado porque não é só você, é o nome da instituição que você 
está levando, nome da sua religião, e acima de tudo, o nome de 
Cristo. A gente tem que saber como lidar com essas situações, por 
isso esse é o maior desafio nessa área.


Liz: Agora olhando pelo lado da mulher casada, temos a velha 
história da grama do vizinho sempre ser mais verde. Todo mundo 
quer ser casado para não estar sozinho na missão, mas não 
percebem que estar sozinho te dá uma liberdade sem precedentes 
do tipo “Quer saber, esse projeto não é para mim, vou embora” ou 
“Esse projeto é para mim, vou ficar”. Não é a mesma coisa quando 
se tem alguém, a decisão é pelos dois e o chamado para estar 
naquele local deve ser para os dois. E já falei aqui, mas se eu fosse 
missionária solteira, já estaria no Camboja há dez anos. Mas o 
Lukas não tem o mesmo chamado e tem se mostrado cada vez 
mais aberto para no futuro a gente fazer alguma coisa lá. Mais do 
que isso, eu sempre quis ir para o Oriente Médio, mas trabalhar 
com muçulmanos não passa nem no radar do chamado do Lukas 
ou do escopo de trabalho dele e eu simplesmente falei: “Tá, tudo 
bem”. Você tem que abrir mão de muita coisa por estar casada.


Bella: E você falou uma coisa interessante porque eu acho que não 
é só porque você está casada, que os dois irão receber o mesmo 
chamado e terão a mesma vontade de servir no mesmo lugar. 
Vocês vão precisar chegar em um acordo, porque continuam sendo 
duas pessoas e com certeza Deus tem um trabalho para vocês 
fazerem juntos, mas a vontade e gostos podem ser diferentes.  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Liz: Por isso que casar bem é tão importante, porque você casou 
tão bem que abrir mão do seu desejo vale a pena.


Bella: Um desafio de solteira que eu senti agora que voltei das 
Filipinas é a falta de uma pessoa para você fazer planos, porque é 
ótimo ter essa liberdade de escolher para onde vai, mas tem horas 
que você não quer escolher sozinha porque é muito grande a 
escolha. A possibilidade de ter uma pessoa que vai com você para 
qualquer lugar do mundo, é algo que como solteira sinto falta 
porque é um fardo saber que vai chegar lá e provavelmente não vai 
ter ninguém da sua cultura.


Liz: A questão de ter alguém para ter um lar junto com aquela 
pessoa, faz diferença, eu não vou mentir. Porque sempre existe 
aquela expectativa de que a mulher solteira vai viver com outras 
pessoas e que vai receber todo mundo na casa dela, porque 
infelizmente até o pessoal da organização não vê em você alguém 
que tem um lar em si mesmo, né? Realmente tem esse peso, sem 
dúvida.


Bella: É, colocam você para morar com qualquer pessoa, pra viver 
numa casa com não sei quantas pessoas e às vezes não é o seu 
perfil e prefere morar sozinha. Os solteiros devem ser vistos como 
um indivíduo, não como uma classe. Porque para o casado é fácil, 
vão morar com seu marido/esposa, óbvio. E você institucionalizar a 
pessoa que está solteira é um pouco complicado porque cada 
pessoa é uma pessoa e vai ter preferências diferentes.


Liz: Nossa, eu consigo pensar em várias amigas minhas que vão 
estar escutando esse episódio e falar “Nossa! Quero mandar isso 
para meu chefe/líder do projeto” porque tem esse erro de achar 
que a pessoa solteira é uma entidade incompleta. 
Agora em questão de morar, algo que pode ser desafiador para 
missionários casados e que as pessoas muitas vezes reclamam é 
de estar o tempo todo com o cônjuge. Aqui precisamos quebrar 
um mito de achar que ir para o campo missionário como casal vai 
ser melhor para sua relação conjugal. Isso é a maior furada! 
Se seu casamento está em pedaços em casa, no campo vocês irão 
ter um troço porque agora estarão muito mais próximos e muito 
provavelmente trabalhando 24h juntos. Se você não está 
acostumado(a), se cada um trabalha num emprego completamente 
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diferente, passa o dia longe um do outro e quase não passam 
tempo juntos, não pense que a missão vai consertar isso. Em 
muitos casos é aí que a bomba estoura mesmo. É importante criar 
hábitos antes de ir para o campo de passar mais tempo junto, de 
ter uma comunicação extremamente aberta e honesta.


Bella: Do ponto de vista dos solteiros, não sei se todos passariam 
por isso, mas na missão eu acabei passando muito mais tempo 
comigo mesma. Eu gosto de passar tempo comigo, mas foi bem 
mais do que tinha imaginado. Acho que também pela falta de 
alguém da mesma cultura que você, então você recorre muito a 
ficar sozinha. Acho válido aprender a passar tempo consigo, 
porque irão ter muitas oportunidades de fazer isso no campo. E por 
outro lado, pode parecer uma contradição do que acabei de falar, 
mas um desafio dos solteiros é não ter tempo pessoal. O que falei 
acima quer dizer que nós precisamos recorrer muito a si mesma 
pela demanda e expectativa que se tem do trabalho dos solteiros. 
Como os casados precisam ter tempo para família e para os filhos, 
muitas vezes a demanda é transferida para os solteiros e esse 
tempo pessoal é jogado de escanteio. Depende muito do projeto, 
mas já vi isso acontecendo e também passei por isso.


Liz: Tem uma outra coisa que vai nessa direção e mexe muito com 
mulher casada: a expectativa de que a mulher vai assumir um 
papel secundário na missão para agora cuidar das coisas da casa, 
sabe? O que pode ser extremamente frustrante para mulheres que 
tem o chamado próprio para missão. Algumas são realmente 
acompanhantes do marido e querem ficar em casa, nunca deu 
estudo bíblico ou tomou a frente de alguma atividade, aí acaba 
sendo mais tranquilo. Mas se é uma mulher que ingressou na 
missão solteira, quando casa e de repente a comunidade, a 
instituição, o projeto, ou a igreja local começam a colocar essa 
expectativa é um problema. Aconteceu isso comigo aqui quando 
chegamos na Alemanha, a igreja só queria dar cargo para o Lukas, 
chamava só ele pra pregar. A gente ia fazer o evangelismo e tinha 
várias coisas pra ele fazer, mas comigo era “Você pode colocar as 
canetas na cadeira?” Só que graças a Deus, tenho um marido 
apoiador e começou a me sindicar quando era chamado para 
pregar e depois acabei ganhando meu espaço.


Bella: Eu estou começando a pensar que isso é um problema geral 
para mulheres, porque quando se é solteira, esse é o argumento 

4



para não ocupar cargos de liderança. Acho que ainda é um 
preconceito e desafio grande que existe não só no campo 
missionário. 


Liz: E isso acaba acontecendo muito com a mulher casada também 
pela ideia de que não se dá cargos de liderança à mulher porque o 
homem é o cabeça da família. Mas a mulher, casada ou solteira, 
também tem muito a contribuir e isso não tira a importância do 
marido. É importante novamente lembrar da escolha do cônjuge 
para que não se envolva com alguém que quer te colocar para 
baixo, mas que deseja que você cresça, se desenvolva e use seus 
talentos para Deus.


Bella: Outro ponto então, é a falta de referência na igreja para 
mulheres solteiras. Na Bíblia a gente vê falando muito da questão 
de homem e mulher, muito pelo contexto da época: “Mulheres, 
sejam submissas aos seus maridos”, “Homens, amem suas 
mulheres e dê sua vida como Cristo deu pela Igreja”. Entretanto, a 
gente não tem muita referência do trabalho das mulheres solteiras, 
eu acho isso um desafio que a igreja tem hoje, dar esse espaço. 
Quando for falar de mulheres, não direcionar apenas às casadas e 
sim de uma forma geral de quem são essas mulheres e o plano de 
Deus para vida delas.


Liz: Assim como a gente não vê muito espaço para a mulher 
solteira, a casada também tem muita perda das atividades 
específicas que ela tinha no país de origem onde era alguém ativo 
na igreja e aí chega no campo além-mar em culturas machistas, 
por exemplo, tem essa questão de perder o seu papel, sendo 
assumido pelo esposo. E o complicado é que pode haver uma 
perda da identidade pessoal. Porque agora a mulher já não 
consegue entender quem é ela nessa história. A identidade é 
formada por uma série de áreas na vida (você com você mesma, 
você com a sociedade, com sua atuação na obra de Deus, no 
ambiente civil) e quando se é cortada de uma delas gera uma crise 
de identidade, o que pode ser muito complicado para mulheres 
casadas.


Bella: Isso também pode acontecer numa cultura onde não existe 
quase nenhuma mulher solteira e aí quem é você dentro daquele 
contexto? O que os locais esperam de uma mulher 
desacompanhada? É muito da cultura que te recebe. 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E o último ponto que eu acho que é um dos que mais me 
impactam, são os comentários que fazem para as solteiras sobre 
falta de fé. É muito “engraçado” quando uma mulher fala de sua 
situação ou até mesmo pede oração para amigas, as pessoas 
viram para você (espero que sem querer) e te fazem se sentir 
culpada por fazer esse tipo de comentário no sentido de “Pera aí, 
você precisa de mais alguma coisa? Deus não é o suficiente em 
sua vida?”


É muito duro você ouvir de uma pessoa que com certeza também 
tem as suas lutas, questionar seu relacionamento com Deus. Ele 
em sua misericórdia e graça, escolhe se retirar em certas áreas na 
vida do ser humano para que o ser humano busque outros seres 
humanos. Quando Deus criou o homem, não o fez para ser tudo na 
vida dele nem para viver sozinho e isolado num relacionamento 
com Ele. Deus criou o homem para ser social, para se relacionar 
com outros no sentido de amizade e também no nível matrimonial. 
Ele decide não ser tudo para o homem e para mulher. É claro, que 
para pessoas que não se casam, Deus provê a felicidade de outras 
formas, mas não substitui esse lugar. Independente de você estar 
solteira hoje, se você vai casar algum dia, Deus quer sim ser tudo 
em sua vida, mas no tudo que Ele se propõe ser na sua vida. 


Liz: Existem muitas mulheres que nunca se casaram e fizeram sua 
carreira missionária toda sozinha, mas é algo que só você vai saber 
com Deus se é o plano dEle. Mas continuo acreditando que Deus 
quer sim que sejamos felizes com outra pessoa. 
Um grande ponto para mim, que me irrita profundamente, é 
quando falam de pessoas solteiras: “Deve ter algum problema com 
essa pessoa, porque se está solteira até agora”. Você nem sabe a 
história da pessoa! Eu tenho uma amiga que está próximo dos 40, 
não é casada, mas se converteu aos 35. Ela viveu uma vida lá de 
fora e quando se converteu começou uma nova página com Deus, 
que baita injustiça é olhar e julgar que tem alguma coisa errada 
com ela. Principalmente se falam isso de alguém que está solteira e 
se dedica a obra de Deus, aí dá vontade de responder: “Realmente,  
o problema é que não tem ninguém dedicado ao trabalho de Deus 
a altura de casar com ela”. O que a gente sabe que está 
precisando é de cada vez mais cristãos dedicados à obra de Deus 
para que mais casamentos aconteçam dentro de Sua obra.
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Bela: Eu acho que essa é uma conversa necessária e por muito 
tempo fugi do assunto pensando que tanto fazia ser solteira ou 
casada, mas Deus tem aberto meus olhos para olhar com 
sinceridade para isso. Por isso queria trazer esse ponto para as 
solteiras: não é justo fingirmos que está tudo bem. Não tem 
problema nenhum você querer casar, não quer dizer que você é 
uma infeliz desesperada e se tem gente que acha isso, paciência. 
Problema da pessoa e vamos orar por ela. Existe uma cultura da 
vergonha em torno dessa questão da mulher solteira. É importante 
falar sobre isso enquanto a história está se desenrolando e não 
esperar o final feliz para só então contar como foi o processo.


Se você é mulher e está no campo missionário solteira ou casada, 
espero que tenha percebido nesse episódio que não é a única lutando 

com tudo isso e se você é homem espero que tenha te ajudado a 
entender um pouquinho das lutas que a mulher passa, para que haja 

mais harmonia nos casamentos e equipes missionárias mistas.
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