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Introdução e
Boas-Vindas
Bem-vindo(a) você que recebe este Manual.
A MISSION BRAZIL preparou esta apresentação para
que você conheça:

1

Quem é e o que faz a MISSION BRAZIL.

2

O significado de ser missionário.

3

A visão que temos para você.

4

Os principais termos em um glossário.

5

As missões com jovens estrangeiros no Brasil.

6

O programa de formação CORE TEAM.

7

Outras informações de utilidade.

“Desejo que a leitura deste pequeno
manual leve você a considerar servir
conosco, em um caminho de novas
experiências, autênticas amizades,
sólida formação e grandes descobertas”

Andrea Drewanz

Coordenadora da MISSION BRAZIL
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Quem Somos

A ideia de um itinerário de
formação para jovens nos
ideais do serviço, do
engajamento missionário
e da solidariedade surgiu
em 2013, quando o Papa
Francisco levou
milhões de jovens à praia de
Copacabana para refletirem
e celebrarem um
compromisso pessoal de
transformação do mundo.

Copacabana: Jornada Mundial da Juventude 2013

Jovens do mundo inteiro se encontraram no
amanhecer daquele domingo de 2013, cercados pela
natureza do mar de um lado, e os edifícios da cidade do
outro. Natureza e sociedade, água e concreto, o mundo
natural e o das invenções humanas, criaram um símbolo
dos inúmeros desafios que rodeiam a vida de um jovem,
como você.
Desafios que podem se resumir na pergunta:
O que fazer para me comprometer, de cabeça,
comigo mesmo, junto a amigos, com os valores da
missão que o mundo que me rodeia tanto precisa?
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MISSION BRAZIL
É um programa, um itinerário, de formação
missionária liderado por profissionais de
diversas áreas, que acompanham a cada
jovem participante.
Neste itinerário, os jovens, através de
diversas atividades, principalmente viagens
de missões, experimentam o sentido de
missão, de serviço, de solidariedade e
comprometimento de vida.
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Quem é o missionário?

2

Você certamente já ouviu este termo.

Mas, sabe o seu significado?
Como muitas das palavras que usamos, o significado
original se perdeu. Quer saber qual é? Missionário
significa enviado. Tem a sua raiz na língua latina,
que usava a expressão missio para significar enviado.
Originalmente, por tanto, um missionário
é alguém enviado.
Claro que, se temos um enviado, temos
também alguém que enviou e alguém
que irá receber.
A palavra implica, portanto:

1
3
7

Uma pessoa que envia.

Uma mensagem.

2
4

Uma pessoa enviada.

Um destinatário.

MENU

Então, levando tudo isso em conta,
quem é o missionário?
É a pessoa que sente, ou já sentiu, ser convocada para
um objetivo, uma missão. Uma pessoa que se dispôs, ou
está disposta, a ir além da própria vida graças a um
sentido de chamada, a responder à busca que norteia
seu caminhar, a uma percepção de que precisa responder a esta voz que sente no seu interior. Uma pessoa que
passou a vida dizendo a si mesma que “há algo a mais”
na minha existência e “sei que precisam de mim”.

Na MISSION BRAZIL, você irá
perceber que é Deus quem,
por diversos caminhos, se
aproxima de forma respeitosa para dar sentido, para
guiar, para enviar. Na vida de
Assista o Vídeo acima:
cada um Ele age como uma
“Who Is The Prodigy In You”
brisa suave que fala ao
coração. Através de diversas mediações, de fatos que podem chegar a parecer aleatórios ou desconexos, oferece
ao jovem a oportunidade de descobrir sua presença que
chama para um ideal de vida.
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Uma visão de você

3

Quando olhamos para
o futuro, vemos quanto a MISSION BRAZIL
pode contribuir na sua
formação e na de cada um
dos jovens que junto com
você faz este caminho
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Vemos adultos amadurecidos;
Vemos líderes capacitados para transformar o mundo;
Vemos cristãos missionários comprometidos
em todas as áreas de suas vidas;
Vemos homens e mulheres solidários e responsáveis
em suas famílias;
Vemos cidadãos íntegros.

10

MENU

Finalmente, vemos também futuros
coordenadores da MISSION BRAZIL,
engajados com a nossa missão e nossos valores, servindo novos jovens.

CORE TEAM
11
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Glossário
ANTES DAS MISSÕES
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Apresentação
Trata-se do dia no qual você entrará em contato pela primeira vez com a MISSION BRAZIL. Neste dia você conhecerá o que fazemos, nossa missão, valores e objetivos.
Você também conhecerá a nossa equipe e as missões
que irão acontecer durante o ano. Finalmente, você receberá o convite para participar de uma missão e dar
início a uma caminhada de formação e de novas experiências.

Orientação para as missões
Para cada missão da MISSION BRAZIL temos uma
orientação. Nela você receberá as informações concretas
e a capacitação necessária para participar como voluntário
missionário da MISSION BRAZIL. É um requisito para
todos e não pode faltar para quem quiser participar como
voluntário. Na orientação todo participante receberá este
MANUAL DO MISSIONÁRIO.

DURANTE AS MISSÕES

Treinamento
Todo voluntário missionário que participa pela primeira
vez de uma missão terá nos primeiros dias de sua participação um momento especificamente dedicado a entender os aspectos mais práticos que envolvem a sua
colaboração: o que fazer, o que evitar e como participar
efetivamente.
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Briefing de instrução (20 a 30 minutos)
É o primeiro encontro do dia, obrigatório para todos os
voluntários missionários brasileiros da missão. Os objetivos são:
• Estabelecer as equipes do dia, distribuindo tarefas e
atribuindo responsabilidades;
• O Briefing também dá o tom ao dia, e traz sempre uma
reflexão: todos os voluntários missionários são convidados a participar, a dar sua opinião e a fazer perguntas;
• Esclarecer as dúvidas práticas dos voluntários missionários a respeito do dia de missão.

Debriefing de instrução (30 a 40 minutos)
Em continuidade com o Briefing, é o encontro no final
da jornada missionária. Os objetivos são:
• Revisar de forma objetiva a realização do trabalho das
equipes e fazer observações para o dia seguinte;
• Realizar um diálogo aberto acerca das experiências
vividas, dos aprendizados obtidos.

Parceiro
É toda instituição ou comunidade brasileira que recebe os missionários. A missão deve escutar e atender às
necessidades do PARCEIRO, para que seu impacto seja
duradouro, positivo, sustentável.
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Guest
É toda instituição ou grupo de missionários estrangeiros
que participam da missão. A missão deve levar em conta
as características do GUEST, assim como suas expectativas e ofertas, para desenhar um programa que melhor
se encaixe com as suas habilidades e características.

Programa da missão
Cada missão tem o seu programa particular e cada programa terá suas atividades e requerimentos específicos. O programa deve ser adequado às necessidades do
PARCEIRO e às capacidades do GUEST, criando um encontro favorável para ambas as partes, e assim dando o
melhor a todos.
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As Missões

com jovens estrangeiros no Brasil
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Na MISSION BRAZIL você irá começar como todo
mundo: Um belo dia você estará numa missão, como
voluntário(a), desenvolvendo um trabalho, uma tarefa.
Para isso você participará da ORIENTAÇÃO e do
TREINAMENTO e participará dos BRIEFING e
DEBRIEFING DE INSTRUÇÃO diários.

Seu dia de serviço e missão será uma grande experiência
de formação. Os testemunhos de outros jovens como
você, os momentos de serviço, os encontros com as
pessoas e suas necessidades, os diálogos serão ocasiões
de reflexão e aprendizado. Aproveite cada momento!
Veja a seguir os três (03) níveis de responsabilidade que
você poderá assumir na MISSION BRAZIL durante as
missões. Qual será o seu desta vez?
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Missionário

TEAM MEMBER

TM

O membro de uma equipe de missão, TEAM MEMBER,
é um jovem que quer um compromisso missionário ao
longo de toda uma missão. Ele irá compor uma equipe
de missão, e irá desempenhar funções de serviço ao longo do dia.
Requisitos
1. Ter no mínimo 16 anos de idade. Menores de 16 anos
só poderão participar com a presença do responsável;
2. Participar da orientação prévia à missão;
3. Participar do briefing e debriefing de instrução diários;
4. Participar ativamente da missão, isto implica em
estar presente pelo menos na metade dos dias que dura
tal missão;
5. Assinar o TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO
VOLUNTÁRIO da MISSION BRAZIL incluindo a cópia de
um documento de identificação com foto, e a aceitação
do código de conduta ética da MISSION BRAZIL;
a. Se for menor de idade, o TERMO DE ADESÃO AO
SERVIÇO VOLUNTÁRIO deverá ser preenchido e assinado pelo responsável.
Responsabilidades durante as missões
1. Assumir tarefas e responsabilidades em uma
das áreas da missão em curso, sob as instruções do
missionário TEAM LEADER;
2. Participar dos encontros de formação e
oração durante a missão em curso, cujos horários serão
determinados durante cada missão.
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Missionário

TEAM LEADER

TL

Depois de fazer uma experiência de muito serviço e
crescimento, você será convidado(a) a ser um(a) líder
numa próxima missão. Já imaginou?
TEAM LEADER, é um jovem que durante uma missão é
responsável de uma equipe de voluntários
missionários e lidera a realização de um dos objetivos
da missão em curso, sob a coordenação do CHEFE DE
MISSÃO.
Requisitos
1. Ter mais de 18 anos e ser católico;
		 • Caso não seja católico(a), é preciso ao menos
manifestar expressamente seu respeito pelos valores
católicos que guiam a MISSION BRAZIL;
2. Assinar o TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO
VOLUNTÁRIO da MISSION BRAZIL incluindo a cópia de
um documento de identificação com foto, e a aceitação
do código de conduta ética da MISSION BRAZIL;
3. Participar das reuniões de organização durante a
missão com o CHEFE DE MISSÃO.
Responsabilidades durante as missões
1. Executar o briefing e debriefing de instrução diário,
com ajuda do CHEFE DE MISSÃO; eventualmente o TEAM
LEADER irá preparar e guiar o briefing;
2. Preparar, guiar e avaliar durante todos os dias da missão a área que lhe será encomendada pelo CHEFE DE
MISSÃO;
3. Participar dos encontros de formação e
oração durante a missão em curso, cujos horários serão
determinados durante cada missão.
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Missionário

CHEFE DE MISSÃO

CM

Na vida chega um momento no qual você deverá
assumir a liderança. Pessoas irão precisar de você,
objetivos deverão ser alcançados e a responsabilidade
irá aumentar. MISSION BRAZIL quer oferecer a você a
oportunidade de passar por esta experiência e assim
ganhar este aprendizado.
O CHEFE DE MISSÃO é o responsável por planejar todo
o programa da missão, organizar seu time e as áreas de
atuação; coordenar com os TEAM LEADER as atividades
que serão realizadas; supervisionar o andamento das
atividades durante o dia, coletar feedback, motivar a
equipe.
Requisitos
1. É preciso ter mais de 18 anos, ser católico e ter
participado de pelo menos uma missão da MISSION
BRAZIL;
2. Ter ao menos um nível intermediário de Inglês;
3. Assinar o TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO
VOLUNTÁRIO da MISSION BRAZIL incluindo a cópia de
um documento de identificação com foto, e a aceitação
do código de conduta ética da MISSION BRAZIL.
Responsabilidades antes e durante as missões
1. Organizar o PROGRAMA da missão em diálogo com
o GUEST estrangeiro;
2. Preparar e guiar o briefing e debriefing de instrução
diário;
3. Reportar regularmente ao Coordenador acerca da
missão em andamento;
4. Guiar as reuniões de organização durante a missão
com os TEAM LEADER.
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?

O que acontece se eu só posso ir
poucos dias ou poucas horas na
missão? É possível fazer a experiência
da MISSION BRAZIL?
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VOLUNTÁRIO
MISSIONÁRIO

VM

Se após a ORIENTAÇÃO você perceber que em uma
missão específica você não tem a possibilidade de
participar vários dias, você pode participar de uma
forma mais curta como VOLUNTÁRIO MISSIONÁRIO.
Requisitos

1. Ter no mínimo 16 anos de idade. Menores de 16 anos
só poderão participar com a presença do responsável;
2. Participar da ORIENTAÇÃO prévia à missão;
3. Participar do briefing e debriefing de instrução;
4. Assinar o TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO
VOLUNTÁRIO da MISSION BRAZIL incluindo a cópia de
um documento de identificação com foto, e a aceitação
do código de conduta ética da MISSION BRAZIL;
a. Se for menor de idade, o TERMO DE ADESÃO AO
SERVIÇO VOLUNTÁRIO deverá ser preenchido e
assinado pelo responsável.
Responsabilidades durante as missões
1. Assumir tarefas e responsabilidades em uma das
áreas da missão em curso;
2. Nos dias de missão que estiver presente,
participar dos encontros de formação e oração cujos
horários serão determinados durante cada missão.
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Conheça os PROGRAMAS
que a MISSION BRAZIL oferece!
a) Missões de evangelização;
FINALIDADE
Colaboração com ações
evangelização do Parceiro

de

ATIVIDADES MAIS COMUNS
Visitas às casas, catequese,
teatros, palestras, encontros,
retiros, missas, orações comunitárias, benção de casas, procissões,
entre outros.

b) Missões didáticas ou de ensino
FINALIDADE
Colaborar com ações de ensino
do Parceiro, como uma escola, universidade, associação ou
outros.
ATIVIDADES MAIS COMUNS
Aulas, dinâmicas, tutoriais,
teatros, visitas às casas, trabalho com a equipe, criação de
conteúdo didático, entrega de
material e doações, entre outros.
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c) Missões de saúde
FINALIDADE
Colaborar com ações médicas do
Parceiro, como um centro de saúde,
unidades básicas de saúde,
hospitais.
ATIVIDADES MAIS COMUNS
Palestras, campanhas de saúde,
visitas às casas, atendimentos
clínicos, aulas, capacitações,
entrega de material, entre outros.

d) Missões de renovação e recuperação de
espaços
FINALIDADE
Colaborar com ações de reforma
ou construção do Parceiro
ATIVIDADES MAIS COMUNS
Pintura, limpeza geral, transporte,
jardinagem, pequenas reformas,
entre outros.

e) Missões de cuidado com a natureza e
relação com a criação
FINALIDADE
Colaborar com ações de cuidado e
recuperação ambiental.
ATIVIDADES MAIS COMUNS
Plantio, jardinagem, limpeza geral,
palestras, caminhadas, colaboração
com comunidades agrícolas, entre
outros.
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f) Missões de peregrinação.
FINALIDADE
Participar de percursos de peregrinação, como o Caminho da
Fé em Aparecida
ATIVIDADES MAIS COMUNS
Caminhadas, momentos de oração, visitas a santuários, momentos de oração, partilhas comunitárias, visitas às comunidades.

Cheios de muitas aventuras, encontros e desafios, esses
são os PROGRAMAS clássicos com os quais MISSION
BRAZIL organiza cada missão. Evidentemente, dependendo do caráter do PARCEIRO e do GUEST, irão tomando forma num PROGRAMA concreto, que pode chegar
a incluir mais de um destes programas como base.
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O programa de formação

CORE TEAM

6

Missionário

CORE TEAM
Os jovens que fazem a experiência da MISSION BRAZIL
descobrem respostas a muitas das perguntas que os
inquietam. Nos últimos anos, quem participou viveu
uma das melhores “férias” de sua vida. A experiência
impacta tanto, que vários decidem continuar com o
programa da MISSION BRAZIL.
As novas amizades, o sentido de missão, a dinâmica de
solidariedade, inovação e comprometimento fazem com
que a vida não seja mais a mesma. Isto abre caminhos e
horizontes incríveis, e por isso preparamos um itinerário no qual você possa continuar se aprofundando nos
valores que a MISSION BRAZIL ajuda a viver por meio
de um programa bienal de formação.
Durante as missões com os estrangeiros o CORE TEAM
se disponibiliza a participar ativamente ou como TEAM
LEADER ou como CHEFE DE MISSÃO.
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Requisitos
1. Ter mais de 18 anos;
2. Ser católico e ter participado de pelo menos uma
missão da MISSION BRAZIL;
3. Ter ao menos um nível intermediário de inglês, já que
diversas atividades de formação serão em inglês;
4. Preencher o Formulário de aplicação ao programa.
5. Assinar o termo de voluntariado;
6. Cumprir com o banco de horas de missões ou atividades solidárias.
Responsabilidades durante a formação CORE TEAM
1. Participar ativamente do programa bienal de
formação para os membros do CORE TEAM;
2. Não poderá continuar quem participar em menos
da metade das atividades do itinerário de formação do
CORE TEAM.
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Informações Úteis
1. Missão, Visão e Valores
2. Código de Conduta da MISSION BRAZIL.
3. Termo de adesão ao serviço voluntário.

Siga a Mission Brazil
Clique em qualquer item
para mais informações
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Um serviço do

