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Introdução

Nesta seção de Introdução, você 
encontrará uma visão geral do 
Trabalho e Testemunho que inclui:

História 
Primeiro Passo 
Seguro Internacional 
Seguro Doméstico (EUA)
O Projeto 
Seleção do Projeto
Registrando a Equipe
Preparação para o Projeto
Ministério 
Preparação Espiritual
Construindo a equipe
Envolvendo Outros
Dando e Recebendo
Ideias ministeriais para sua viagem
Crescimento pessoal
Compartilhando a experiência

Parabéns!
Você aceitou o desafio de ser 

um Coordenador de Equipe de 
Trabalho e Testemunho!



O Ministério Trabalho e Testemunho começou com um grupo de leigos 
preocupados em fazer algo para satisfazer as necessidades que viam ao seu 
redor. Em 1972, o Dr. Paul Gametsfelder recebeu a tarefa de se envolver em 
missões. Em janeiro de 1974, a primeira equipe oficial “Homens em Missões” 
foi organizada e enviada ao Panamá.

O que começou como “Homens em Missões” passou a ser “Trabalho e 
Testemunho” em 1984. Hoje, Trabalho e Testemunho é um ministério 
que mudou a face das missões em todos os cantos do mundo. Igrejas de 
diferentes nações participam a cada ano. Para mais informações sobre a 
história e desenvolvimento do Trabalho e Testemunho, acesse nosso site: 
workandwitness.org.

História 



A seleção de um projeto começa com o coordenador 
da equipe de Trabalho e Testemunho. Os projetos 
podem ser selecionados no site do Trabalho e 
Testemunho após uma análise em oração das 
necessidades do campo e encontrar os projetos que 
melhor se adequam à equipe. Às vezes, os projetos 
são selecionados em resposta a uma palavra dada 
por um líder missionário ou nacional que compartilha 
sobre as necessidades. Depois de ouvir sobre uma 
necessidade, visite o site do Trabalho e Testemunho 
para certificar-se de que o projeto esteja listado na 
lista de campos aprovados. Se não estiver, entre 
em contato com o missionário ou o líder nacional 
e peça que concluam o processo de aprovação do 
projeto. Isso ajudará a garantir que a igreja, o distrito, 
o campo e a região locais estejam de acordo com a 
prioridade do projeto.

Os projetos do Trabalho e Testemunho são 
apresentados pela igreja local com base nas 
necessidades dessa comunidade particular. O 
projeto é aprovado pelo distrito onde o projeto 
está localizado e depois é enviado ao escritório 
do Trabalho e Testemunho antes de ser publicado 
no site do Trabalho e Testemunho. O escritório 
internacional do Trabalho e Testemunho auxilia o 
site, o campo e a região na comunicação necessária. 
O escritório também ajuda a conectar equipes com 
sites e projetos específicos.

Primeiro passo

workandwitness.org possui 
recursos e materiais que 
serão úteis à medida que 
você constrói sua equipe e 
se prepara para sua viagem 
de Trabalho e Testemunho. 
Um histórico mais detalhado 
do Trabalho e Testemunho, 
projetos, recursos e 
sites relacionados estão 
disponibilizados para serem 
explorados enquanto você 
descobre como avançar na 
liderança de uma equipe de 
Trabalho e Testemunho.



A Junta Geral da Igreja do Nazareno exige uma cobertura de seguro médico para 
garantir a proteção de qualquer pessoa que represente a Igreja do Nazareno em 
todas as áreas da Missão Mundial. Os requisitos para o seguro são os seguintes:

Requisitos para Projetos Internacionais:

• Acidente e Doença $100.000 dólares americanos

• Morte Acidental e perda de um membro do corpo $75.000 dólares americanos

• Evacuação Médica de Emergência $100.000 dólares americanos

• Reparação de restos mortais de $25.000 dólares americanos

• Responsabilidade geral

• Evacuação de emergência

• Evacuação de Segurança

• O plano de seguro feito através da Berkley tem uma dedução de 
$100 dólares americanos por incidente e nenhum co-pagamento.

• O plano de seguro não é uma política médica importante. Exclusões se aplicam.

• O plano cobre condições pré-existentes com um benefício menor.
• Por favor, leia o folheto do seguro para informações mais detalhadas. 

Seguro Internacional



• Esta apólice abrangerá apenas cidadãos dos EUA ou residentes legais nos EUA.

• Esta apólice se aplica somente quando um cidadão ou residente legal dos EUA 
estiver viajando dentro dos 50 Estados Unidos e Canadá pela duração de sua 
viagem registrada de T&T.

• Esta apólice é de cobertura em excesso.

• Limites da apólice - fornece apenas cobertura de ferimentos acidentais; sem 
cobertura de doença

 Morte Acidental/perda de um membro O benefício máximo  
 é de $75.000 dólares americanos.

 Despesas Médicas por acidentes O benefício máximo é de  
 $75.000 dólares americanos

 Benefício odontológico O benefício máximo é de $1.000  
 dólares americanos (se medicamente necessário)

• Nenhuma condição pré-existente ou atos perigosos são cobertos. Outras 
exclusões se aplicam.

• O requerente deve ter provas de que o tratamento inicial ocorreu durante a 
viagem de T&T.

• Devemos receber uma notificação de lesão no prazo de 30 dias.

• Todas as reivindicações devem ser arquivadas com seguro (s) pessoal (s) e com 
esta política.

• Um profissional de saúde pode entrar em contato com o escritório do T&T se 
tiver alguma dúvida. 

Seguro Doméstico (EUA)



Você já deve ter uma ideia de onde sua equipe 
gostaria de servir. Se não, há vários fatores que sua 
equipe deve levar em consideração ao escolher 
o local e o tipo de projeto. Existem centenas 
de projetos aprovados para escolha no site: 
workandwitness.org.

Observe possíveis conexões em sua igreja ou 
distrito que possam ajudar a determinar para onde 
você gostaria de ir e com que tipo de ministério 
você quer se envolver.

O Projeto

Dica de viagem:
Ao selecionar um 
projeto, tenha em mente 
as habilidades dos 
membros de sua equipe!



Ao selecionar um projeto, é recomendável que você mantenha as habilidades 
dos membros de sua equipe em mente. Por exemplo, se sua equipe não tiver 
habilidades de soldagem, a capacidade de trabalhar com metais será difícil.

Depois de selecionar um projeto, você encontrará um botão “entre em contato com 
o coordenador do campo” no canto superior direito da página da Web. Ao clicar 
nesse botão, você poderá enviar um e-mail diretamente ao coordenador do Campo.

Ao se comunicar com o Coordenador do Campo, certifique-se de informar o 
que você e sua equipe estão confortáveis para fazer ou não, como parte do 
projeto ou ministério. Durante sua correspondência inicial com o Coordenador 
do Campo, fale sobre as datas antecipadas de viagem, para que eles possam 
coordenar suas datas em aberto com o calendário do Coordenador do Campo.

Seleção do Projeto



Depois de selecionar um projeto com o Coordenador do Local, ele enviará um link 
por e-mail que permitirá que você registre sua equipe on-line. Este formulário é 
usado para identificar o nome da sua equipe, distrito, nomes do projeto, datas da 
sua viagem e a quantia de fundos do projeto que sua equipe está fornecendo.

Ao escolher um nome de equipe, por favor, não use e-mails pessoais, o nome do 
projeto, seu nome ou símbolos, letras e números aleatórios. O nome da sua igreja 
local, grupo de jovens ou distrito e ano é um bom guia para registrar uma equipe.

Lembre-se do nome que você usa para registrar sua equipe, porque ela será 
necessária na hora de comprar o seguro. Para garantir que o seguro seja 
combinado com a equipe, é importante que os nomes das equipes de ambos os 
registros sejam correspondentes.

Depois que o formulário for enviado e a equipe for registrada, você receberá uma 
confirmação do escritório do Trabalho e Testemunho.

Registrando a Equipe



Antes de partir para a sua viagem, é importante 
aprender o máximo possível sobre o país ou a igreja 
que você visitará. Para obter informações mais 
confiáveis, comunique-se com o coordenador do 
campo. Há também muitos recursos disponíveis 
em diversos sites. O departamento de estado dos 
EUA criou um site com informações importantes 
sobre países em todo o mundo no link abaixo.

Por favor, observe que o Departamento de 
Estado irá informá-lo sobre qualquer problema 
naquele país. Lembre-se de que um incidente 
negativo nesse país pode ter ocorrido em uma 
área diferente de onde você estará viajando. 
Portanto, converse com o coordenador do site 
sobre quaisquer preocupações que você tenha.

https://travel.state.gov/content/travel/en/
international-travel/International-Travel-
Country-Information-Pages.html

Uma vez que seu projeto foi selecionado, você 
estará em contato periódico com o missionário ou 
coordenador local do projeto. Eles trabalharão com 
você detalhadamente enquanto você se prepara para 
a sua viagem e o projeto no qual você trabalhará.

Preparação para Projeto

Dica de viagem:
Salve seu e-mail de 
confirmação de registro de 
equipe! Isso tornará o seguro 
de compras muito mais fácil.



Muitas viagens do Ministério Trabalho e Testemunho 
se concentram em atender a uma necessidade 
física, como um prédio para o culto. Atender a 
uma necessidade como essa é relativamente 
fácil de planejar e pode ser o foco central da 
viagem. Um projeto de construção pode ser vital 
para a continuação do ministério que já está 
acontecendo naquela área, no entanto, o foco 
da viagem deve ser sobre as pessoas com quem 
a equipe estará servindo. Será necessário um 
esforço intencional para construir relacionamentos 
com a cultura hospedeira. Para se preparar para 
um encontro com pessoas de outra cultura, é 
importante preparar sua equipe antes de chegar. 
Isso inclui preparação espiritual, formação de 
equipe e envolvimento de toda a igreja.

Ministério

Dica de viagem:
Traga um diário para 
documentar todas 
as coisas que você 
experimentou na viagem!



Enquanto você se prepara para ir, há a necessidade de preparar seus documentos 
de viagem, roupas, ferramentas, etc. Mas tão necessário quanto isso, é preparar o 
seu coração e levar sua equipe a fazer o mesmo. Cada membro da equipe precisa 
estar pronto para receber e dar. A oração é essencial para preparar seus corações 
para as experiências que serão vividas. Algumas equipes implementaram as 
seguintes ideias:

• Membros da equipe orando uns pelos outros

• Os parceiros de oração podem ser formados entre dois membros da equipe 
ou um membro da equipe e outra pessoa de sua igreja local que não pôde ir.

• Oração pelos membros da equipe por parte da 
igreja ou distritos que está os enviando

• Orar pelos líderes de missões e da igreja, e outros com quem 
a equipe trabalhará enquanto estiverem no campo.

• Use um devocional para ser lido em equipe ou um plano de leitura das escrituras

Preparação Espiritual



Quanto melhor informado cada membro da equipe 
estiver, mais tranquila será a viagem. Quanto 
mais tempo vocês passarem juntos antes de ir, 
mais fácil será servir efetivamente no campo. 
Relacionamentos e comunicação levam tempo.

A comunicação é a chave para formar uma 
equipe forte e manter todos informados. Há 
uma série de maneiras criativas de formar fortes 
laços como uma equipe antes de sua viagem.

• Organize uma aula da Escola Dominical - 
isso permite que a equipe se reúna sem 
adicionar outra atividade ao calendário. 

• Planeje um retiro de fim de semana 
ou um treinamento de sábado

• Planeje reuniões regulares, refeições 
e/ou festas antes da viagem

• Utilize plataformas da mídia social que permitam 
que as informações sejam compartilhadas 
livremente à medida que surgem dúvidas. 

Construindo a equipe

Dica de viagem:
Peça aos membros da 
equipe que ativem um 
alarme para orar pela 
viagem juntos na mesma 
hora todos os dias!



Às vezes, é fácil ficar tão focado na viagem que nos esquecemos de incluir outros 
que não estão indo, ou pensar que o único apoio que os outros podem oferecer é 
através da angariação de fundos. Encontre maneiras de encorajar aqueles que não 
estão viajando e ajude-os a se sentirem conectados à equipe. Aqui estão algumas 
ideias para se conectar com outras pessoas:

• Comunicar as necessidades da equipe às famílias parentes e parceiros de 
negócios da igreja.

• Convide outras pessoas para reuniões de equipe.

• Peça a participação antes, durante e depois da viagem.

• Peça às classes da escola dominical ou a outros grupos para ajudar nas compras 
ou na coleta de suprimentos necessários.

• Recrute pessoas com habilidades específicas para ajudar no planejamento ou 
treinamento.

• Durante a viagem, envie depoimentos, histórias e reflexões de volta para casa 
por e-mail e várias outras plataformas. 

Envolvendo Outros 



Muitas vezes, é mais fácil dar, quando se visita outra cultura, mas receber é 
igualmente importante. Todos podemos aprender algo com as pessoas que 
encontramos. Todas as pessoas têm algo que podem dar. Receber pode trazer um 
sentimento de vulnerabilidade, mas nessa vulnerabilidade, vemos a fidelidade de 
Deus a todas as pessoas.

Há muitas maneiras de receber daqueles que hospedam sua equipe. Uma das 
maneiras mais fáceis é compartilhando uma refeição com aqueles que estão 
hospedando você. Ainda que você não fale o mesmo idioma. Por favor, lembre-se 
que as reações que você tem ao receber algo que elas estão dando a você, falam 
muito mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Receber dos outros requer 
um espírito humilde que aceite com gratidão o sacrifício que eles fizeram. Adorar 
juntos é outra maneira onde é necessária uma postura de receber. Cada igreja e 
cultura ao redor do mundo conduz a adoração de maneira diferente. A pergunta 
que precisa ser feita é: “O que podemos aprender com a cultura da adoração aqui?”

Dar, é muitas vezes um requisito omitido durante a inscrição para uma viagem 
missionária. As equipes doam seu tempo, mão-de-obra, habilidades e recursos 
para ajudar os projetos a serem concluídos. Isso é incrivelmente importante. Ser 
generoso com seus recursos é um dos principais inquilinos do Evangelho. É sempre 
bom dar com corações alegres e sinceros, mas, ao dar, precisamos estar muito 
atentos às práticas culturais da área que está visitando. A comunicação com o 
missionário ou coordenador local no campo é algo que sempre deve ser feito antes 
de dar presentes a indivíduos e igrejas.

Dando e Recebendo 



Será importante que você encontre maneiras concretas para sua equipe se 
engajar no ministério durante sua viagem. Abaixo estão algumas ideias, mas tente 
encontrar áreas de interesse dos membros de sua equipe. Talvez alguém seja 
apaixonado por esportes, artesanato, ensino, necessidades médicas, evangelismo 
ou ministérios de compaixão. O objetivo é que sua equipe se conecte com 
as pessoas da comunidade que você vai atender. Certifique-se e pergunte ao 
missionário ou ao coordenador do local suas ideias para possíveis ministérios nos 
quais sua equipe pode estar envolvida.

• Exibição do filme JESUS

• Atividades infantis, como uma Escola Bíblica de Férias

• Patrocínio Infantil

• Atendimento médico

• Eventos esportivos

• Visitar as casas das pessoas

• Peça à igreja anfitriã para ensinar sua equipe algo significativo

• Projetos comunitários (por exemplo, limpeza de um parque público, construção 
de equipamentos de playground) 

Ideias do Ministeriais para a sua viagem



À medida que saímos da nossa zona de conforto 
e experimentamos o Trabalho e Testemunho, 
começamos a perceber coisas sobre nós mesmos 
e sobre Deus que talvez não tenhamos percebido 
antes. Esta é uma parte fundamental de cada 
viagem missionária, e é um processo que deve ser 
alimentado. Planeje horários para que a equipe 
discuta suas experiências durante e após a viagem.

Algumas maneiras de promover 
o compartilhamento são:

• Fornecer e/ou incentivar o uso de um diário

• Planeje um tempo para devocionais da 
equipe que inclua uma oportunidade 
de reflexão e compartilhamento.

• Utilize os horários das refeições 
para compartilhar.

• Planeje uma reunião de equipe após a viagem 
por um tempo para compartilhar e refletir. 

• Convide membros da equipe e outros membros 
da igreja envolvidos no envio da equipe. 

Crescimento Pessoal

Dica de viagem:
Certifique-se de tirar fotos 
das partes mais bonitas 
de sua viagem, não das 
mais tristes. Concentre-
se no modo como Deus 
moveu seu coração e como 
você planeja continuar.



O ministério não para quando você chega em casa. Na verdade, esse é o momento 
em que sua experiência pode ser usada para ministrar a familiares, amigos, pessoas 
no trabalho ou na escola ou pessoas que você encontrar durante o dia. Saber o 
que dizer é muito importante. Classificar todas as experiências e colocá-las em 
palavras que transmitam com precisão seus pensamentos requer esforço, mas a 
capacidade de comunicar o que Deus fez em sua vida por meio dessa viagem pode 
ter um grande impacto. É aqui que o registro em um diário durante sua viagem 
e após o retorno, bem como o compartilhamento com sua equipe, serão úteis.

Algumas maneiras de compartilhar o que você experimentou são:

• Agende um horário para compartilhar em sua igreja e 
possivelmente em outras igrejas da região.

• Esteja disposto a compartilhar com as classes da escola 
dominical ou outros grupos pequenos.

• Tire muitas fotos e vídeos para usar enquanto compartilha o que aconteceu

• Escreva um post de blog para o site da sua igreja 
ou em seus perfis de mídia social

• Esteja preparado para compartilhar uma resposta rápida (um minuto) 
quando as pessoas perguntarem sobre sua viagem, para que elas 
entendam como a viagem fez a diferença em sua vida.

Compartilhando a experiência



O ministério Trabalho e Testemunho é 
totalmente voltado ao desenvolvimento da 
igreja nas casas e em todo o mundo. Mas 
também sabemos que é necessário um bom 
orçamento para viajar e concluir projetos que 
são necessários para o ministério. Esta seção foi 
projetada para ajudar o Coordenador da Equipe 
a gerenciar a equipe e projetar fundos para 
que a equipe tenha fundos suficientes para a 
viagem e o campo tenha os fundos apropriados 
para compra dos materiais necessários.

Finanças

Nesta seção Finanças, 
você encontrará uma 
visão geral que inclui:

Despesas
Arrecadando fundos
Fundos do Projeto
Despesas de viagem



No início do processo, o líder da equipe precisará 
estabelecer um orçamento. Quanto mais cedo 
você puder dar uma estimativa à sua equipe, 
mais cedo eles poderão começar a planejar suas 
despesas. É sempre recomendado que uma 
igreja local ou tesoureiro do distrito cuide dos 
fundos. Isso permite uma prestação de contas 
precisa e recibos de uma organização de caridade. 
Para questões fiscais, entre em contato com 
um preparador de impostos local. Você precisa 
que seu orçamento inclua viagens de ida e volta 
e transporte, seguro de viagem, hospedagem, 
alimentação, custos de visto/passaporte, custos 
para o coordenador do local e excursões.

Orçamento

Dica de viagem:
Certifique-se de que os 
fundos do seu projeto 
sejam enviados 3 
meses antes da data de 
partida para garantir 
que este chegue no 
campo antes de você.



Financiar um projeto de construção ou de um ministério de milhares de dólares 
pode ser um desafio. Há muitas maneiras de uma igreja ou distrito local levantar 
fundos dos projetos solicitados. Tenha em mente que não se trata apenas de 
angariar o valor estabelecido, mas pode ser muito recompensador quando esse 
processo envolve muitas pessoas de sua igreja. A angariação de fundos do projeto 
também pode ser uma confirmação para que a liderança da igreja esteja envolvida 
em fazer a diferença fora do seu contexto local.

Arrecadando fundos



Aqui estão algumas ideias do que outras 
equipes fizeram para levantar fundos:

1. Peça a cada membro da equipe para ser 
responsável por elevar um valor definido 
além de suas despesas de viagem. Para uma 
equipe de 20 pessoas e um valor do Fundo do 
Projeto de $10.000,00 dólares americanos, isso 
equivaleria a $500 dólares americanos cada.

2. Adicione o valor do Orçamento do Projeto ao 
objetivo anual de Promessa de Fé ou Missões 
a ser levantado por toda a congregação.

3. Como uma congregação, realize vários eventos 
de angariação de fundos, ou seja, vendas de 
garagem, leilões, vendas de bolos etc ... Um 
membro da equipe criativa, vendeu itens no 
Ebay e os recursos arrecadados foram para 
o seu projeto. Outro coordenador da equipe 
fez uma viagem antecipada e voltou com 
itens baratos. Estes foram leiloados em um 
angariador de fundos para todas as igrejas 
e eles atingiram sua meta de Fundos do 
Projeto. Se você tiver ideias adicionais para 
angariação de fundos, convidamos você a 
compartilhar o que funcionou com sua equipe. 

Arrecadando Fundos

Dica de viagem:
Ao levantar fundos, não 
tenha medo de ser criativo 
e usar as habilidades de 
sua equipe para criar um 
levantamento de fundos 
exclusivo e divertido 
para os envolvidos.



Financiar um projeto de construção ou ministério 
com milhares de dólares pode ser um desafio. 
Há muitas maneiras de uma igreja ou distrito 
local levantar os fundos dos projetos solicitados. 
Tenha em mente que não se trata apenas de 
elevar o objetivo estabelecido, mas pode ser 
muito recompensador quando esse processo 
envolve muitas pessoas de sua igreja. A angariação 
de fundos do projeto também pode ser uma 
confirmação da liderança do Senhor para se envolver 
em fazer a diferença fora do seu contexto local.

Fundos do Projeto

Dica de viagem:
A maior parte de sua 
viagem pode ser contada 
para suas igrejas como 
10% do ofertado, no 
entanto, as excursões não 
podem ser incluídas como 
despesas de viagem.



Depois de voltar da sua viagem, você pode calcular o custo das seguintes despesas 
para 10% do Crédito de Missões: transporte/passagem aérea, hospedagem, 
refeições e seguro.

Itens não elegíveis para 10% de crédito são; presentes/dinheiro para indivíduos 
ou custos de visitas. Certifique-se de que os Fundos do Projeto não sejam listados 
novamente, pois eles já foram aplicados aos 10% do Crédito de Missões para sua 
igreja ou distrito local.

Despesas de viagem



Na empolgação de dar um passo de fé para fazer discípulos de todas as nações, 
podemos facilmente ignorar os detalhes de ter um grupo de pessoas que confiam 
a você o desconhecido. Alguns dos detalhes mais cruciais para o sucesso da 
viagem são os planos de viagem. Segurança e prudência precisam estar no 
centro das atenções para garantir que todas as bases estejam cobertas

Podem haver várias pessoas em seu grupo que nunca viajaram nestes termos 
antes. Sentir-se seguro em um grupo organizado e bem planejado pode deixar 
a maioria das pessoas à vontade. Existem duas palavras muito importantes que 
podem ser a diferença entre tudo funcionando perfeitamente e um desastre.

Segurança e Viagem



Conhecimento
Estar ciente do que está seu redor é a chave para 
se manter seguro. Também será um dos maiores 
impedimentos para ladrões, que acharem que você 
é um alvo fácil. Ao viajar, sempre procure ver quem 
está te observando.

Enquanto estiver em um local de construção 
ou de turismo, esteja ciente de onde você está 
caminhando e onde estará subindo.

Prevenção
Quando viajam, algumas pessoas têm a tendência de 
assumir a “Síndrome do Indiana Jones”. Significando 
que, uma vez que estão em uma viagem missionária, 
Deus os protegerá de todo mal. Deus nos protege, 
mas não necessariamente do nosso próprio mau 
juízo.

Você e sua equipe devem evitar situações nas quais 
vocês normalmente não se colocariam.

Fique Seguro 

Dica de viagem:
Para manter sua equipe 
segura, é melhor evitar 
multidões excessivamente 
grandes e áreas isoladas.



É importante que você designe um indivíduo que 
não esteja viajando nesta viagem como pessoa 
de contato principal. Eles devem receber uma 
lista detalhada da equipe (completa com nomes, 
endereços e informações de contato), bem como um 
itinerário completo.

A lista detalhada da equipe permitirá que a pessoa 
de contato principal retransmita rapidamente as 
informações para todo o grupo. Também permite 
que eles alcancem facilmente os membros da família 
no caso de um membro da equipe ficar doente. Esta 
pessoa, também poderá transmitir informações de 
emergência de casa para sua equipe.

Você precisará fornecer ao seu agente de viagens 
uma lista completa de membros da equipe 
(nomes oficiais), números de passaporte, datas de 
vencimento do passaporte e datas de nascimento. 
Sugerimos que você e a pessoa de contato principal 
levem cópias desses documentos para o lugar da 
missão.

Itinerário de viagem

Dica de viagem:
Informe aos membros da 
família quem é o contato 
principal e como eles 
podem ser alcançados 
durante sua viagem. 



Bolsos, bolsas de mão de ombro são particularmente suscetíveis ao roubo. Para 
evitar um roubo em potencial, as mulheres podem levar bolsas que possam 
colocar de atravessado. Os homens podem querer usar seu casaco interno/bolso 
da frente. Quando em áreas lotadas é sempre bom estar atento ao que está 
acontecendo ao seu redor.

Pochetes são as mais fáceis de serem acessados pelos ladrões. Em vez de 
pochetes, a maioria das lojas de viagens tem unidades especializadas que podem 
ficar penduradas no pescoço de uma pessoa. Estas devem estar dentro de sua 
camisa ou blusa. Outra variedade pode ser amarrada em torno de sua panturrilha. 
Esses tipos de armazenamento precisam ser ocultados.

Precauções pessoais



Passaporte
Seu passaporte é o documento mais valioso que 
você vai levar para o exterior. Confirma que você 
é um cidadão americano. Guarde-o com cuidado. 
Mantenha uma cópia da página da foto em um 
local separado, mas seguro, caso seu passaporte 
seja perdido ou roubado. Deixe uma cópia 
adicional em casa em um lugar seguro. Denuncie 
imediatamente a perda ou roubo do seu passaporte 
à embaixada ou consulado dos EUA mais próximo.

Objetos de valor
Devido ao risco de perda, objetos de valor como 
joias, fotografias de família ou objetos com valor 
sentimental não devem ser levados para o exterior. 
Isso inclui relógios e alianças de casamento.

Levar objetos de valor com você 
é por sua conta e risco

A Igreja Geral não terá responsabilidade alguma 
se os mesmos forem roubados. Se você acha 
que deve levar objetos de valor, então você deve 
providenciar um Seguro para eles antes da partida.

Passaporte e Objetos de valores

Dica de viagem:
Toda cultura tem valores 
diferentes quando se 
trata do que é apropriado 
vestir. O que é apropriado 
em sua cultura pode 
não ser apropriado em 
outra. O missionário 
e o coordenador de 
campo o guiarão nesses 
assuntos enquanto você 
se prepara para viajar para 
o campo missionário.



Dinheiro
Normalmente, o missionário ou o Coordenador de Campo ajudará na troca de 
seus fundos pessoais e de equipe. Caso contrário, os bancos locais geralmente 
oferecem taxas de câmbio melhores do que hotéis, restaurantes ou lojas. As taxas 
são frequentemente publicadas nas vitrines. Antes de tudo, evite transações em 
locais privados em que você arriscaria sofrer uma fraude ou receber moeda falsa. 
Aprenda e obedeça a todas as leis da moeda local.

Assistência Médica e Medicamentos 
Se você precisar levar medicamentos com você, você deve ter uma receita médica. 
Deixe todos os medicamentos em seus recipientes originais rotulados. Essas 
precauções facilitarão o processamento alfandegário. Se você tem alergias, reações 
a certos medicamentos ou outros problemas médicos exclusivos, considere usar 
uma pulseira de alerta médico ou um aviso similar em sua carteira ou bolsa.

Dinheiro e Assistência Médica



Uma cópia e instruções para o formulário da alfândega dos EUA estão incluídas nas 
informações a serem fornecidas aos membros da equipe. Muitas pessoas sentem-
se desconfortáveis quando entram num país estrangeiro pela primeira vez. Se 
possível, tente obter uma cópia dos formulários de Alfândega e Imigração para o 
país para o qual você está viajando. Muitos não estão disponíveis em inglês, então 
você pode ter que traduzir as informações para você.

A alfândega é uma das tarefas necessárias que os viajantes precisam pensar ANTES 
de sair de casa. Para ajudar os viajantes a concluir as inspeções alfandegárias e 
outras inspeções federais, o serviço de alfândega dos EUA oferece estas dicas:

• Artigos adquiridos no exterior devem ser embalados em uma mala com os 
comprovantes, se possível.

• Os artigos adquiridos no exterior estão sujeitos a impostos e devem ser 
declarados à alfândega.

• Artigos adquiridos no exterior e enviados para casa estão sujeitos a impostos e 
taxas. 

• Apenas os artigos que acompanham você no momento do seu retorno pode ser 
incluso na sua isenção.

• Todas as frutas e vegetais, plantas, sementes, flores, carnes e animais de 
estimação que entram no país devem atender aos requisitos do Departamento 
de Agricultura ou Serviço de Saúde Pública dos EUA. A melhor política é não 
tentar trazer qualquer um desses itens de volta ao país.

Recomendações pessoais:
Lembre-se de ser profissional e cortês com todos os agentes alfandegários. 
Não brinque com eles e responda apenas à pergunta que foi feita. Se você 
não entender a pergunta ou não ouviu bem a pergunta toda, peça que ela seja 
repetida. É de bom grado dizer “bom dia” ou “boa tarde” ao oficial da alfandega.

Alfândega 



Tome precauções para sua saúde e segurança. Em muitos lugares, a água será seu 
pior inimigo; não beba água que não esteja fervida ou purificada, a menos que 
tenha sido informado que é segura. Água engarrafada purificada é geralmente 
disponível em países em que você é incapaz de beber a água. Evite a salada fresca 
ou tenha certeza de que foi cuidadosamente lavada. No entanto, você não quer 
ofender uma família anfitriã nacional por ser muito exigente. Às vezes você terá 
que ser cortês e esperar o melhor!

Os turistas às vezes podem vir a apresentar diarreia, comumente apelidada de 
“Vingança de Montezuma.” É preciso perceber que a diarreia do viajante pode ser 
causada por vários fatores e pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. Comer 
demais e beber demais são dois motivos; excesso de esforço em altas altitudes é 
outra. No entanto, beber água impura é a principal causa de diarreia. Então não se 
esqueça de pedir água purificada em hotéis, motéis e restaurantes. Não coma de 
carrinhos de rua e vendedores de calçadas.

Se você seguir estas regras simples e aderir aos mesmos hábitos alimentares de 
sua casa, a possibilidade de adoecer será mínima. Muitas equipes acham que vão 
economizar dinheiro levando alguns itens de comida com eles. Isso pode incluir 
misturas preparadas de todos os tipos, leite em pó, alimentos enlatados, manteiga 
de amendoim, pudins ou qualquer outro item que os missionários possam sugerir. 
É aconselhável planejar um menu antes da partida.

Comida e Água



Quando você está em um país estrangeiro, você 
está sujeito às suas leis. Evite áreas de agitação 
e desordem. Procure apenas pontos de venda 
autorizados quando você trocar dinheiro ou 
comprar passagens aéreas e cheques de viagem. 
Não entregue pacotes para ninguém, a menos 
que você tenha certeza de que eles não contêm 
drogas ou outro contrabando. Familiarize-se com os 
regulamentos locais antes de chegar.

IMPORTANTE: NUNCA tire fotos em aeroportos, 
alfândegas ou áreas de imigração em aeroportos 
estrangeiros. Prédios governamentais, passagens de 
fronteira, instalações militares, pontes ou refinarias 
de petróleo. Se o fizer, há chances de que você seja 
multado e/ou preso.

Questões legais

Dica de viagem:
Se, por algum motivo, a 
equipe ou um membro 
individual da equipe 
tiver que ir embora 
antecipadamente do campo 
por motivos que não sejam 
cuidados médicos, e os 
custos adicionais forem 
cobrados pela companhia 
aérea, o custo extra será 
de responsabilidade do 
membro da equipe afetado.



Fotos
É natural documentar nossas vidas agora que levamos uma câmera conosco 
em todos os lugares que vamos. Com essa habilidade vem a responsabilidade 
de documentar o país e o lugar que você está visitando respeitosamente. Tente 
capturar as pessoas do país que você está visitando e não apenas a pobreza e as 
diferenças entre a sua cultura e a sua. Mostre as pessoas no seu melhor ambiente, 
em vez do pior. Deixe o espírito radiante daqueles que você encontra. Mostre as 
cenas que você gostaria de mostrar se fosse o seu país.

Comunicação
A comunicação com a família enquanto estamos no campo pode ser difícil. Você 
pode ter um serviço telefônico limitado e pode haver altas taxas para o uso de 
dados no exterior. Fale com sua empresa de telefonia para obter detalhes sobre 
taxas e encargos pelo uso de um telefone fora dos Estados Unidos.

Fotos e Comunicação



Itens Pessoais
Passaporte
Bíblia 
Óculos de Sol
Pequenos lanches
Papel higiênico
Câmera 
Garrafa de Água
Protetor solar
Repelente
Gel higienizador de mãos 
Lanternas (com pilhas extras)
Toalhas de mão e de rosto
Sabonete 
Escova e pasta de dente
Shampoo
Medicamentos para diarreia
Analgésico
Lenço de papel
Xarope para tosse 
Enxaguante bucal
Lençóis (confirme com o missionário)
Travesseiro (confirme com o missionário
Varal/prendedores
Band-Aids
Outros artigos de higiene pessoal
Medicamentos em suas embalagens 
originais
Vitaminas
Pequenos jogos
Dinheiro
Diário/caderneta/caneta

Roupas
Meias para trabalho
Sapatos ou botas de trabalho
Roupas de trabalho
Roupas casuais (para igreja)
Sapatos
Boné/chapéu
Roupa de banho
Chinelo

Itens de trabalho
Luvas de borracha
Luvas de couro
Fita métrica
Equipamento de soldagem 
(se necessário)

Itens para trabalhar com as crianças
Doces
Chicletes
Pirulitos
Bexiga
Bolas
Lápis

Coisas para levar a uma viagem de T&T



NÃO traga
Quantias excessivas de dinheiro
Relógio caro
Jóias caras

Eletrônicos portáteis, jogos 
ou coisas que são facilmente 
deixadas para trás ou roubadas

*** Não coloque canivetes, brocas ou chaves de fenda em uma MALA 
DE MÃO ***

** Não tente enviar por via aérea qualquer ferramenta que seja 
alimentada a gás ou que contenha gás.… muitas vêm do fabricante 
depois de terem sido testadas com combustível. A companhia aérea 
não irá aceitá-los.**

Coisas que NÃO devem ser levadas  
em uma viagem de T&T



O seguro do ministério Trabalho e Testemunho oferece cobertura quando são 
necessárias assistência médica, evacuações de emergência e até mesmo a 
repatriação de elementos. Existe também uma parte de responsabilidade que 
protege a denominação da Igreja do Nazareno como um todo. Este seguro é 
oferecido para compra a um custo razoável para equipes registradas através do 
Trabalho e Testemunho.

Para garantir que cada membro da equipe esteja coberto com os benefícios 
adequados para a viagem, o seguro do Trabalho e Testemunho é necessário, 
mesmo que eles tenham um seguro individual. Não temos como analisar as 
políticas de seguro de cada membro da equipe para garantir que estas são 
suficientes e atuais.

A cobertura de seguro é necessária a partir do dia da partida até a data de retorno.

Seguro



O coordenador do local, que supervisionará o projeto, 
enviará um convite para a equipe através do líder 
da mesma. Dentro deste convite há um link para 
se inscrever em um projeto aprovado do Trabalho 
e Testemunho (4 a 6 meses antes da partida) e um 
segundo link para comprar o seguro online com cartão 
de crédito (1 mês antes da partida).

Compra do Seguro

Dica de viagem:
Há uma franquia de 
US $ 100 para cada 
solicitação apresentada 
ao seguro durante sua 
viagem de Trabalho e 
Testemunho.



Assim que o membro da equipe chegar ao 
consultório ou ao hospital, a companhia de 
seguros precisa ser chamada. A empresa solicitará 
o número da apólice. O número da apólice 
e o número de telefone estão localizados no 
cartão de seguro que cada membro da equipe 
precisa carregar em sua carteira. Este pode ser 
impresso a partir do link na seção Formulários 
Internacionais no site workandwitness.org.

Essa é uma política reembolsável, o que significa 
que o custo do tratamento é pago antecipadamente 
e depois reembolsado ao membro da equipe.

Em alguns casos, especialmente quando é 
necessária uma internação hospitalar, a seguradora 
providenciará o pagamento imediatamente 
quando a ligação inicial for feita do local.

A companhia de seguros exige que o membro 
da equipe tenha prova de diagnóstico durante a 
viagem, mesmo que seja uma situação em que 
a cirurgia ou outro tratamento seja dado depois 
que o membro da equipe retornar para casa.

O seguro doméstico do Trabalho e Testemunho 
é secundário ao seguro individual do membro 
da equipe. Se o membro da equipe não tiver um 
seguro individual, o seguro Trabalho e Testemunha 
se tornará o principal seguro. O seguro global 
do Trabalho e Testemunho é primário.

Atenção Médica

Para perguntas adicionais, 
por favor, ligue para o 
Escritório de Trabalho e 
Testemunhas no Centro 
Global de Ministério em:  
913.577.2963
Somente chamadas 
de emergência: 
816.699.5420



A apólice Global continuará a ser a cobertura principal para a lesão/doença que 
ocorreu durante a sua viagem (condições pré-existentes não serão cobertas) 
uma vez que você voltar para casa. Esta apólice permanecerá em vigor até 
que as datas limites sejam atingidas ou até 26 semanas após a data inicial da 
lesão, o que ocorrer primeiro. A apólice interna é de cobertura secundária e 
pagará somente após o recebimento da Explicação de Benefícios de qualquer 
transportadora principal.

A companhia de seguros pode solicitar registros médicos para descartar uma 
condição pré-existente. Se o consultório médico não devolver os registros 
solicitados, o pagamento do pedido será adiado até que os registros sejam 
recebidos pela seguradora.

Tratamento continuado após a viagem

T R A B A L H O  E  T E S T E M U N H O


