
 

Episódio 76 

Licença missionária é um luxo? 

Você sabe o que é licença missionária (furlough) ou como funciona? 
Nesse episódio a gente conversa sobre as especificidades da licença no 

contexto missionário, as pesquisas sobre o tema e como você pode 
aplicar isso na sua carreira missionária. 

Vinde repousar um pouco 

Existe uma ideia equivocada de que tirar licença missionária é anti-
bíblico e algumas pessoas entendem de alguma forma que os 
personagens bíblicos, inclusive Jesus, eram workaholic porque 
nunca paravam e sempre estavam servindo outras pessoas. 
Embora essa mentalidade tenha diminuído pelo fato de tanta gente 
estar adoecendo no campo missionário e também fora dele, ainda 
existe uma lacuna a ser preenchida sobre esse assunto.


A primeira coisa que devemos ser cuidadosos nessa visão, é que 
não temos na Bíblia a descrição de todos os dias da vida de cada 
personagem. Então não sabemos quando estavam dormindo ou se 
quer como eram os hábitos porque não está descrito pela maioria 
deles. Não podemos só por causa disso imaginar que eram todos 
viciados em trabalho e trabalhavam todos os dias o dia todo, sem 
parar. Digo isso porque se formos bem balanceados na nossa visão 
bíblica notaremos momentos específicos onde as pessoas são 
levadas a fazer uma pausa na vida.


Algo que me chama atenção, por exemplo, em Marcos 6:30-32 é que 
depois que os discípulos foram enviados numa missão de curto 
prazo (Marcos 6:7-13), eles voltam empolgados contando tudo para 
Jesus e Ele diz: “Vinde repousar um pouco à parte num lugar 
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deserto”. Isso porque eram numerosos os que iam e vinham a 
ponto de não terem tempo nem para comer. Você vê a 
preocupação de Jesus depois de passarem por uma experiência 
extremamente cansativa. E se você é missionário sabe que isso 
não é nada incomum. Isso não é saudável e não podemos 
permanecer assim por muito tempo. Vemos isso em outros 
momentos da Bíblia também, mas quero ressaltar o caso de Elias, 
em 1 Reis 17:1-7, que após predizer a seca como punição à idolatria 
do povo, ele é levado por Deus a um lugar reservado onde vai 
descansar, tomar água do riacho e comer pão com carne.


Nós esquecemos que Deus reconhece os momentos que já 
estamos quase sem forças e como Ele cria oportunidades para 
descansarmos e recuperarmos as energias, por assim dizer. Além 
de olhar esses exemplos, podemos observar nas biografias dos 
missionários pioneiros momentos em que muitos deles tinham que 
se afastar do trabalho por um tempo. Hudson Taylor ficou alguns 
anos afastado do trabalho na China e se tem poucos relatos sobre 
esse momento porque tinha adoecido. O mesmo aconteceu com 
George Müller. Ao ler o diário dele perdemos as contas de quantas 
vezes ele se afastou do trabalho para se recuperar. Só que existiam 
outros que tiravam tempo com certa frequência porque entendiam 
a importância do descanso. É importante pensarmos sobre isso, 
porque até hoje existem missionários que só saem de “licença” 
quando já estão totalmente desgastados. Não é o ideal porque usa 
aquele tempo para tentar se recuperar de alguma forma, mas 
normalmente o missionário não volta para região de atuação 
realmente renovado, mas simplesmente “menos quebrado”. 


Algumas questões práticas 

Precisamos ter uma visão prática e consciente em relação à 
licença, inclusive para que tenhamos uma vida mais eficaz como 
missionários. Então alguns aspectos práticos para quem nunca 
ouviu falar sobre isso, ou se já ouviu, não conhece as 
especificidades dessa questão da licença missionária.


Existe uma discussão grande até hoje em torno da frequência. 
Algumas denominações fazem a licença uma vez por ano, por 30 
dias em seu país de origem. Como se fosse férias de um 
funcionário comum. Por outro lado, organizações mais antigas com 
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maior conhecimento de causa, assim como as evidências em 
estudos formais e experiências em campo, questionam fortemente 
esse modelo devido ao missionário viver em função de voltar para 
“casa”, dificultando o apego ao local onde serve. Sempre acaba 
considerando o campo como local de trabalho e sua casa como 
seu país de origem. Isso não é saudável porque o missionário não 
consegue passar pelo processo de aculturação e se sentir em casa 
ali no campo. Percebemos isso na fala da pessoa e pode ser muito 
perigoso quando missionários de carreira falam coisas do tipo 
“Porque quando eu for para casa...” se referindo na verdade à “ex 
casa” ou à família. O ideal é que haja um processo de adaptação e 
a pessoa entenda que sua casa é onde ela está e trabalha.


Então para uma melhor eficácia, algumas organizações trabalham 
com licença a cada dois anos e as mais tradicionais a cada quatro 
anos. É importante entender que existem licenças para o país de 
origem e licenças para outros locais. A de quatro anos que me 
refiro é para o país de origem, o que não quer dizer que a pessoa 
nunca para durante esse tempo. 


Quem já é missionário há mais tempo sabe que voltar para casa da 
família não significa necessariamente descanso. É lindo encontrar 
com a família, mas na maioria das vezes é extremamente 
desgastante e a licença deveria ser um refrigério. Pesquisas em 
missiologia apontam que é importante planejar a licença com seis 
meses a um ano de antecedência para saber como vai usar esse 
tempo porque muita gente cai no erro de passar um mês inteiro na 
casa de família e nunca descansa. 


Outras possibilidades 

Se sua denominação tem acesso ou parceria com algum tipo de 
organização de Cuidado Integral do Missionário, você pode ter 
acesso a um tipo de retiro. Se esse não for o caso, você mesmo 
pode procurar algo do tipo, até mesmo um hotel fazenda. Outra 
coisa que as organizações em que os missionários não vão todo 
ano para seu país fazem, é tirar tempo no país de trabalho, só que 
em outra região. E é importante que isso não seja feito só quando 
está perto de um burnout, mas sim numa rotina de licença. A 
frequência destas pausas depende de qual é a carga de atividades 
e deve ser discutido com a liderança ou padrinhos missionários.  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Vale deixar claro que esse episódio não é argumento para agora 
termos uma vida boa e tirar férias todo mês. Imagino que quem me 
acompanha sabe a seriedade que trago para isso aqui no intuito de 
realmente ter uma vida equilibrada.


Algo desencorajado pelas organizações, que concordo 
plenamente, é não usar a licença para viajar o mundo. Em algumas 
delas é até proibido, porque não se pode usar o tempo e recursos 
doados com tanto esforço para turismo. Mesmo como missionária 
de auto sustento e uma vida estável financeiramente, o máximo de 
países que conheci da Europa foi por ser chamada para falar em 
congressos. Essa foi uma escolha que fizemos para não ser pedra 
de tropeço para outras pessoas, no sentido de achar que vida de 
missionário é ficar tirando licença cada vez em um país diferente. 
Até porque a ideia da licença é repousar o corpo e a mente, não o 
estímulo que conhecer pontos turísticos oferece.


É crucial lembrar que há diferença entre um voluntário que 
consegue passear quase toda semana e um missionário. É 
perigoso não entender e fazer essa transição, porque fazer 
voluntariado é uma ótima forma de começar a ter o senso de 
serviço e tudo mais, mas não é o mesmo que missão, inclusive nas 
atribuições. Se um missionário tiver um estilo de vida como 
voluntário, provavelmente será bastante ineficaz. 


E por último, uma dica valiosa que vi no livro “Fazedor de Tendas”, 
de Patrick Lai: quando estiver visitando a família e amigos, ao invés 
de chegar falando tudo que estava fazendo no campo, pergunte 
como estava a vida no tempo em que estava fora. Não queime os 
relacionamentos na sua família ao visita-los por não demonstrarem 
o interesse que você esperava sobre sua vida de missionário. Só 
querer falar sobre sua experiência sem ouvi-los, é egoísmo.


Te encorajo de todo coração a começar a olhar a questão dessas 
pausas como um aspecto importante para que tenha uma vida 
equilibrada, inclua momentos de respiro em sua vida. Ore e peça a 
Deus sabedoria em suas escolhas e que acima de tudo seja 
prazeroso, agradável e que seja uma benção para você e as 
pessoas com as quais você entra em contato.
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