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Antes de começar

“Tenho lido livros sobre ministério de inclusão, mas 
que devo fazer primeiro? E qual é o próximo pas-

so?” Assim começa uma conversa que tivemos com vários 
voluntários, pais e líderes de ministérios em todo país. Es-
sas pessoas amam a Deus, suas Igrejas e também amam 
as pessoas com deficiências. Contudo, elas se encontram 
travadas entre o acreditar nas razões pelas quais devemos 
embarcar nessa jornada e saber como começar de fato.

Este provavelmente é o primeiro material que você 
deve ter lido sobre o início de um ministério de inclusão. Se 
for assim, é bom que você saiba que existem muitos outros 
livros valiosos disponíveis sobre esse assunto. Podemos re-
comendar vários a você a fim de que possa ajudar a milhares 
de pessoas ao longo dessa jornada. ̈  Você já deve ter traba-
lhado com vários desses materiais. Quer seja pela primeira 
ou pela centésima vez que tenha usado, oramos para que 
esse pequeno livreto possa dar-lhe direção e ajudá-lo(a) a 
implementar um ministério fecundo.

¨ Este símbolo indica que existem recursos suplementares correspondentes a 
este tópico no site http://www.joniandfriends.org/church-relations/
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As palavras têm significado
Desejar ter um “ministério fecundo” soa como algo bíbli-
co e santo, mas o que isto significa de fato? De acordo 
com Dicionário Caldas Aulete Digital (2019), o termo mi-
nistério pode significar “o trabalho a serviço da Igreja”1. 
Costumamos igualar ministério a atividades na igreja, mas 
é realmente apenas o meio pelo qual algo é feito, o cami-
nho pelo qual uma meta é alcançada. Então, desde o início 
de sua jornada com o ministério de inclusão, encoraja-
mos-lhe a abandonar a ideia de achar que o ministério de 
inclusão é igual a outra atividade da igreja. O ministério 
pode envolver várias atividades existentes na igreja, pode 
ser um programa independente, ou pode nunca chegar 
a ser um “programa oficial”, mas isso não determina sua 
fecundidade.

A porção da “fecundidade” do ministério é um ter-
mo bíblico – aquele que demonstra que uma pessoa foi 
erguida para uma nova vida em Jesus Cristo. Fecundidade 
começa com “um novo nascimento” de uma pessoa, pela 
graça, através da fé na pessoa e na obra salvadora de Jesus 
( João3.3, Efésios 2.8). É demonstrada quando pessoas que 
uma vez estiveram mortas em seus pecados demonstram 
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e domínio próprio por meio da obra 

1. Caldas Aulete Digital, s.m. “ministério,” acessado em 21 de Agosto 2019, 
http://www.aulete.com.br/ministério

C O M E C E  C O M  U M  O I
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surpreendente e santificante do Espírito Santo (Gálatas 
5.22–23, Colossenses 3.12).
Em última análise, o objetivo de um ministério de inclu-
são fecundo é eterno: que todas as pessoas conheçam a Boa 
Nova de Jesus Cristo e sejam discípulas (Mateus 28.19). Ao 
fazê-lo, o Corpo de Cristo, a Igreja, seria completado (Lucas 
14.23) enquanto exibe o caráter de Jesus, que é a Cabeça 
(Colossenses 1.18). Voltando à nossa definição de “fecun-
didade”, qualquer pessoa ou coisa que Deus usa para reali-
zar isso na vida de famílias com necessidades especiais é um 
exemplo de um ministério de inclusão frutífero.

Igreja Irresistível
Em vez de criar outro programa, vamos examinar como seria 
a igreja se todos, independentemente de deficiências ou ha-
bilidades extraordinárias, fossem abraçados como membros 
plenamente ativos do corpo de Cristo. Cada membro seria 
valorizado como uma pessoa impecavelmente criada à ima-
gem de Deus, e a comunidade cristã receberia com alegria 
os dons que Deus deu a cada um deles, não importando o 
processo cognitivo, os problemas comportamentais, ou ha-
bilidades físicas ou de comunicação verbal.

Tal igreja seria irresistível, não apenas às famílias com 
necessidades especiais que esperam ser amadas como elas 
são, mas também para qualquer pessoa cética de que a igreja 
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tenha um lugar para ela. O desempregado, o viciado, aquele 
com doença crônica, o divorciado, a viúva, o jovem solteiro, 
o órfão, o perfeccionista, o inseguro, os Josés e as Marias – 
cada um reconheceria o amor incondicional de tal igreja ao 
ver como as pessoas com deficiência pertencem de modo 
incondicional a ela.

Este grande sonho requer mudança. A mudança necessária 
é fácil de explicar, mas exige esforço para ser implementada. 

Quando perguntamos às pessoas com deficiência o que 
elas desejam em uma igreja, elas compartilham dois desejos: 
acessibilidade e aceitação. A acessibilidade para as estrutu-
ras e atividades existentes é algo essencial. E igualmente 
necessária é a aceitação, com um senso de pertencimento, 
vindo de outros que também usam e se beneficiam das es-
truturas, programas e comunhão da igreja. 

Acessibilidade e aceitação geralmente crescem quando 
um grupo de pessoas entende a atitude de Deus para com 
pessoas com deficiência. Este grupo usa os pontos fortes e 
a missão da igreja para desenvolver um plano sólido. Então, 
como você inicia esse “plano sólido”?

C O M E C E  C O M  U M  O I
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Cinco passos para começar  
um Ministério para  

Pessoas com Deficiência

Se traçássemos uma rota com os cinco passos se-
guintes e déssemos a todos que desejam iniciar um 

ministério de inclusão, veríamos muitas rotas diferentes, 
tantas quanto existem pessoas diferentes. A maioria das 
igrejas leva pelo menos um ano para completar a jorna-
da, enquanto algumas igrejas têm levado mais de uma 
década para se tornarem uma igreja totalmente inclu-
dente. Nenhum ministério de inclusão será exatamente 
parecido com outro – nem deveria. Estamos lidando 
com as necessidades e dons das pessoas, todas únicas 
e colocadas por Deus em seu corpo com um propó-
sito, por isso devemos esperar que Deus orquestre de 
maneira única e criativa as formas de tornar seu corpo 
acessível e receptivo.

Os passos são simples: perguntar, escutar, planejar, 
capacitar e iniciar. Por favor, não pense que estes cinco 
passos são uma fórmula mágica para um ministério de 
inclusão próspero, mas reconheça que estes cinco passos 
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podem ajudá-lo a organizar a resposta da sua igreja a uma 
necessidade muito concreta. Oramos para que este plano 
de ação organizado possa fornecer orientação, clareza e 
uma forma de compartilhar o propósito de Deus com o 
restante de sua igreja.

C O M E C E  C O M  U M  O I
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Passo 1: Perguntar

Pergunte a Deus
Você pode ter desenvolvido um plano brilhante e ter o apoio 
de pessoas brilhantes, que trabalham arduamente, e mesmo 
assim falhar. O ingrediente principal o qual está faltando 
neste caso é o Espírito Santo. Conforme o Salmo 127.1 diz, 
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam.” Esta é a igreja de Deus. Missão de Deus, proposta 
eterna de Deus, e o povo de Deus, então podemos e devemos 
esperar que Deus esteja no centro do ministério de inclusão. 

Antes de perguntar a qualquer outra pessoa, pergunte 
a Deus. Busque a Deus em oração. Leia Sua Palavra. Peça 
a Deus que prepare os corações da liderança, da congrega-
ção e das famílias com necessidades especiais. Peça a Deus 
para que envie trabalhadores para esse campo específico da 
colheita – onde os trabalhadores são muito poucos. Peça a 
Deus sabedoria quando você seguir esse caminho (Tiago 
1.5). Seja paciente e espere no Senhor a cada passo.

Este passo nunca está terminado. Perguntar a Deus 
é o primeiro passo e uma ação contínua em todos os 
outros passos que se seguem (1 Tessalonicenses 5.17). 
Perguntar a Deus sobre que ministério Ele tem para a sua 
igreja, incluindo a liderança e outros membros do corpo 
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da sua igreja, ajuda a promover um profundo senso de 
unidade e comunidade.

Pergunte à sua liderança
Pedir a Deus para realizar este trabalho é importantíssimo. 
Pedir a bênção e apoio de sua liderança também é neces-
sário. Sem o processo de pedir, você terá vários grupos de 
pessoas altamente investidas (incluindo você mesmo!) que 
têm expectativas e medos variados. A liderança da sua igreja 
provavelmente elaborou cuidadosamente um estatuto de 
missão da igreja. Ele orienta tudo o que sua liderança busca, 
permite e apoa.

O estatuto de missão da sua igreja age como apoio para 
tudo o que acontece dentro dela – inclusive o ministério 
da inclusão. Imagine que você está em um campo aberto 
atirando em um alvo com um arco e flecha. Você aponta 
em uma direção específica a certa altura permitindo que a 
flecha faça uma curva graciosa para atingir bem no alvo. O 
estatuto de missão é a fórmula para acertar esse alvo. Você 
pode ter descoberto que os programas, mentalidades e 
ambientes atuais não atuam com famílias ou pessoas com 
deficiência nesse trajeto até o alvo, mas isso não significa 
que o estatuto de missão esteja errado. Podemos ter que 
mudar o arco, ou atirar contra o vento, ou nos aproximar 
do alvo, ou até mesmo usar uma série de outros suportes 

C O M E C E  C O M  U M  O I
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para levar a flecha até o centro do alvo, mas você certamente 
não pode mirar em outro alvo, direção e esperar resultados 
espetaculares.

Algumas vezes, iniciar um ministério de inclusão dá a 
sensação de estar cumprindo uma nova e diferente missão, 
porque você está buscando uma mudança no modo como 
as coisas têm sido feitas atualmente. No entanto, a boa 
notícia em tudo isso é que o estatuto de missão da sua igre-
ja já inclui pessoas com deficiência e suas famílias, tendo 
sido escrito com essa intenção ou não. Por exemplo, uma 
igreja vive de acordo com declaração “Convidar todas as 
pessoas a um relacionamento de amor com Jesus Cristo.” 
Como está dizendo “todas as pessoas”, o que inclui tam-
bém as pessoas com deficiências, esta igreja buscou um 
ministério formal de inclusão e agora inclui plenamente 
várias famílias com necessidades especiais.

A sua igreja já está em missão e espera que você, 
como membro dessa igreja, esteja nessa missão também. 
Contudo, dê uma boa olhada no regulamento missionário 
existente em sua igreja antes de se encontrar com seu pastor 
ou com a equipe de lideraça. Pergunte: Como é que todas 
as pessoas, todas com diferentes habilidades e necessidades, 
se encaixam em nossa missão? O que nossa igreja está bus-
cando atualmente? Abordar seu líder da igreja com esses 
tópicos pode abrir espaço a uma conversa muito produtiva 
e positiva.
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Além disso, peça a bênção e o apoio de sua liderança 
enquanto você entrevista sua congregação e comunidade 
sobre as necessidades e desejos específicos das famílias afe-
tadas pela deficiência. Descubra qual líder da igreja será res-
ponsável pelo ministério de inclusão. À medida que você 
avança nessa jornada, mantenha seu parceiro de liderança 
informado, celebrem juntos a provisão de Deus e apoie a 
interação com outros líderes e membros da congregação.

Pergunte às pessoas as quais  
você quer servir

História de Michelle
Michelle e eu nos sentamos para tomar um café em um ban-
co de parque em um dia chuvoso de outono. Eu sondei seu 
coração e mente, perguntando como era a vida dela e do ma-
rido, criando um filho com autismo e uma filha pequena, na 
nossa igreja. Eu queria conhecer o lado bom, o ruim e o pior. 
Quais feridas tinham sido suportadas ao longo dos anos? 
Por que eles escolheram a nossa igreja? Que bênçãos eles 
tinham experimentado? Que tipo de culto e comunidade 
eles desfrutaram? Discutimos os sonhos que ela tinha para 
os filhos, como ela gostaria que eles crescessem em graça, 
servindo ao reino, e fossem totalmente incluídos na igreja.

C O M E C E  C O M  U M  O I
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Michelle gentilmente respondeu às minhas perguntas 
até que, de repente, ela disse surpresa: “Esta é a primeira vez 
que compartilho alguns desses pensamentos com alguém. 
Ninguém me fez essas perguntas ou dedicou tempo para 
meditar sobre as respostas.” 

Alguns meses depois, Michelle compartilhou comigo 
que nossa conversa iniciou um processo de cura em seu 
coração. Michelle agora trabalha na equipe do ministério 
infantil e reuniu uma equipe de pessoas para formar um 
ministério de inclusão eficaz.

Compartilho a história de Michelle porque, mesmo 
que uma simples pergunta pareça algo tão pequeno, tão 
comum, esta é, na verdade, a melhor forma de se começar.

A razão pela qual perguntamos
Como você descobre o que permitiria que as famílias se 
juntassem à sua igreja? Como você sabe qual seria o melhor 
ambiente para aquela menina de oito anos com síndrome 
de Down, ou para aquele menino de quatorze anos com au-
tismo, ou para aquele homem de meia-idade que não fala? 
Como você sabe se eles conhecem Jesus? Como você sabe 
quais programas seriam úteis ou em quais ministérios a fa-
mília deseja participar? Você pergunta. 

Esse tipo de conversa leva tempo e esforço e pode en-
volver uma visita. Pode significar trazer outra pessoa com a 
mesma mentalidade para atender a pessoa com deficiência, 
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para que o cuidador possa completar seus pensamentos e 
frases. Certamente significa uma conversa direta, séria e 
aberta sobre uma família e suas necessidades.

Ao conversar com Michelle, ela expressou como sua 
família era grata pelo apoio dado para incluir seu filhinho 
que tem autismo, mas ela também compartilhou que se 
preocupava por não saber se ele estava realmente apren-
dendo sobre Jesus. Seu principal obstáculo para expor suas 
preocupações era o medo de que a liderança e os volun-
tários que desenvolveram o plano pudessem considerá-la 
uma pessoa ingrata e reclamona. Ao trazer Michelle para 
a conversa e permitir que seus desejos, sonhos e conheci-
mento internos moldassem o plano do ministério, agora 
um jovem com autismo está recebendo os benefícios do 
discipulado.

Primeiro as primeiras coisas
Esperamos que você agora esteja exclamando, como muitos 
outros líderes de ministério com quem conversamos: “Mas 
é tudo uma questão de senso comum!” Exatamente! E ainda 
assim recebemos perguntas intrigantes de voluntários ardo-
rosos que sonham em prover um ministério para pessoas 
com deficiência, mas do qual ninguém desfruta. Essas pes-
soas bondosas se afastam do ministério imaginando o que 
deu errado. Quando perguntadas se falaram com as pessoas 
a quem queriam servir, a resposta quase sempre era não. 

C O M E C E  C O M  U M  O I
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Líderes de ministério que tiram hora extra e se esfor-
çam para se encontrarem pessoalmente com cada família 
ou pessoa afetada pela deficiência sempre aprendem infor-
mações valiosas que moldam os esforços futuros do minis-
tério. Ignorar este passo é como tentar decorar uma casa no 
escuro: as paredes podem ser pintadas, os quadros podem 
ser pendurados e a mobília pode ser colocada, mas quando 
a luz do dia chega ninguém vai querer morar lá.

Sua igreja pode já ter um formulário de inscrição para 
ajudar a colocar os alunos com deficiências nos programas 
para crianças ou jovens, e isso pode ser muito útil. No en-
tanto, isso não substitui essa conversa compreensiva de co-
ração a coração. Chamamos esta conversa inicial de Perfil 
do Ministério da Família.¨

Perfil do Ministério da Família
O esboço da entrevista a seguir é baseado nessa primeira 
conversa com Michelle. Provou-se útil várias vezes com no-
vas famílias e novos esforços ministeriais. Não é uma fórmu-
la mágica, mas pode ser um bom ponto de partida para obter 
uma compreensão abrangente de uma família que você de-
seja apoiar e incluir. Orem juntos e deixem o Espírito Santo 
guiar sua conversa.

21
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Envolvimento da Família na Igreja

• Há quanto tempo vocês têm participado da Igreja?
• O que os trouxe aqui?
•  Como a nossa igreja já está atendendo as necessida-

des básicas da sua família?
•  O que prejudicou sua família no passado em relação 

às necessidades especiais de sua família?
•  Quais áreas da vida da Igreja você e sua famíia dese-

jam participar?
•  O que impede a sua família de participar e servir nas 

atividades da igreja?
•  Que tipo de apoio é necessário para você e sua fa-

mília participarem plenamente do corpo de Cristo?
•  Quais são as suas necessidades imediatas, dentro ou 

fora da igreja?

Perfil da Deficiência

• Nome da criança com deficiência:
• Gênero:
• Idade e nível escolar:
• Participa do(s) (ministérios ou atividades da igreja):
• Deficiência:
•  Esta deficiência se manifesta da seguinte maneira: 
• Esta criança gosta de:

C O M E C E  C O M  U M  O I
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• O que você quer que nós saibamos sobre esta criança?
• Essa criança tem algum tipo de gatilho?
•  Há alguma atividade que possa acalmar essa criança 

se ela estiver se sentindo sobrecarregada?

Perfil de Discipulado Infantil

•  A criança com deficiência seria melhor disciplinada 
(escolha a resposta apropriada):

• Na configuração típica para a faixa etária da 
criança num grupo sem apoio. 

• Na configuração típica para a faixa etária da 
criança num grupo cujo acompanhante é:

• Um adulto
• Um aluno mais velho
• Um colega

•  Em uma sala de aula separada com um profes-
sor treinador e outros alunos com necessidades 
especiais. 

•  Uma combinação das opções acima :
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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•  Por que você acredita que sua criança crescerá espi-
ritualmente neste ambiente?

•  Por que você acredita que sua criança não crescerá 
espiritualmente em outro ambiente? 

• Qual o estágio espiritual atual de sua criança?
•  Qual seu sonho para a sua criança espiritualmente 

falando?

Perfil do Discipulado dos Irmãos

• Nome do irmão:
• Gênero:
• Idade e nível escolar:
• Participa do(s) (ministérios ou atividades da igreja):
•  Esta criança é afetada pela deficiência de seu irmão 

ou irmã dos seguintes modos:
• Qual o estágio espiritual atual de sua criança?
•  O que você acha que beneficiaria espiritualmente a 

criança?
•  Qual seu sonho para a criança, espiritualmente 

falando?

Acompanhamento

• Quem mais se beneficiaria com esta conversa?

C O M E C E  C O M  U M  O I
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Seguindo adiante
Você observará que estas questões são bem abrangentes 
e esperamos que levem a mais questões pertinentes. Elas 
também propositadamente focam sobre o crescimento 
espiritual, não em habilidades sociais ou motoras, tera-
pias ou objetivos acadêmicos. Embora essas considerações 
possam ter um papel na inclusão de uma pessoa, nosso 
propósito com essas perguntas está concentrado no ob-
jetivo eterna. Os pais estão constantemente defendendo 
seus filhos em questões relacionadas à educação, a ativi-
dades de enriquecimento e à medicina. Ainda que a igreja 
possa ser útil em todas as áreas, em última análise, a igreja 
não é uma extensão desses serviços e não se deve espe-
rar que ela cumpra essas funções. Em vez disso, desde o 
começo, permita que a igreja seja a igreja: um lugar para 
adoração, comunhão, serviço e crescimento.

Você notará também que toda a família é levada em 
consideração – não apenas a pessoa com deficiência. 
Muitas vezes as crianças são afetadas pela deficiência 
de seus irmãos ou irmãs e podem se sentir ignorados, 
abandonados, enciumados, supreprotetores e como cui-
dadores responsáveis também. Muitos se tornam amigos 
e cuidadores responsáveis por seus irmãos ou irmãs du-
rante as atividades da igreja. Mães e pais geralmente não 
conseguem usar seus dons para servir à igreja porque o 
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cuidado consome todo o seu tempo. Se eles não frequen-
tassem a escola dominical de crianças com seus filhos, ou 
se revezassem cuidando da criança em casa nas manhãs 
de domingo, o que gostariam de fazer ao invés disso? 
Esta questão vale a pena perguntar. Você pode descobrir 
um membro incrível para o coral, um especialista em 
hospitalidade ou um estudioso do Antigo Testamento. 
Você também pode descobrir uma pessoa ansiando por 
crescer espiritualmente em uma comunidade de crentes 
sem a oportunidade de fazê-lo.

A última pergunta é uma das mais importantes: 
“Quem mais se beneficiaria com esta conversa?” Famílias 
com necessidades especiais nem sempre partilham suas 
necessidades, diagnósticos, dores, ou temores abertamen-
te em uma grande comunidade. Muitas vezes, elas se rela-
cionam com outras famílias que experimentam situações 
semelhantes. Você pode conhecer apenas uma família 
com necessidades especiais em sua congregação quando 
começar esse processo de perguntas, mas são grandes as 
chances de você descobrir outras famílias através de con-
versas e perguntas. 

Esta rede de conexões também fornece uma valiosa 
ponte para aprozimá-los da comunidade. Michele partici-
pa de um grupo de trinta mães em que todas têm crianças 
com autismo. Ela é a única mãe do grupo que participa da 
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igreja. Ao compartilhar como sua igreja acolhe sua família, 
ela tem sido capaz de convidar famílias a visitar e experi-
mentar o amor de Deus através de um grupo inclusivo de 
crentes.

Por favor, lembre-se que a deficiência afeta pessoas de 
todas as gerações e em todos os aspectos modos de vida. 
Cônjuges de uma pessoa com deficiência, filhos cujos pais 
possuem deficiências, ou alguém que vive com enfermidade 
crônica, perda de audição, demência, limitações físicas, etc. 
deviam também ser consultados quanto a suas histórias e 
necessidades. As perguntas e respostas podem ser diferen-
tes, mas a necessidade de um lugar para louvar, congregar, 
servir e crescer é o mesmo para cada pessoa. 

Uma nota à parte
Se você chegou à conclusão de que em sua congregação 
não tem sequer uma família para iniciar essa conversa, não 
se desespere. Pergunte à sua congregação quem eles gos-
tariam de convidar para a escola bíblica, para o grupo de 
jovens, para a igreja, etc., mas não o fizeram ainda porque 
tais pessoas possuem alguma deficiência. Muitas vezes a 
comunidade da sua igreja está ligada a várias famílias com 
necessidades especiais cujas pessoas simplesmente não 
se sentiram confortáveis para convidá-las para a igreja. 
Além disso, entre em contato com o distrito escolar local, 

27

P A S S o  1 :  P E R g u N T A R



centros de terapia ou associações sem fins lucrativos. Per-
gunte o que você pode fazer para apoiar seus esforços e às 
famílias que eles servem. Ao procurar a comunidade com 
deficiência, você estará construindo uma ponte segura até 
a sua família cristã.
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Passo 2: Escutar

Ter conversas direcionadas e detalhadas com famílias 
com necessidades especiais muitas vezes desperta 

uma sinfonia de emoções e sonhos. Talvez você mesmo 
tenha alguma pessoa com deficiência em casa e entenda 
pessoalmente as lutas e os triunfos delineados em suas 
entrevistas. De qualquer maneira, você fica zangado com 
as mágoas sofridas e gratificado pelas bênçãos recebidas. 
Isso pode fazer com que você decida mover imediata-
mente o céu e a terra para garantir que cada membro da 
família seja completamente atendido e abraçado. Pode 
fazer com que você diga com confiança: “Teremos uma 
atividade mensal de descanso, um ministério de amigos, 
um espaço terapêutico, um grupo de apoio para as mães 
e em seis meses toda a igreja estará treinada e conscien-
tizada sobre deficiência em seis meses”.

Muitas igrejas estão emperradas aqui, querendo fa-
zer tudo, mas não sabendo fazer nada. Frequentemente, 
escutar de fato é a chave. Você veio para uma conversa 
esperando que cada família implore por descanso, mas 
o que eles realmente desejavam é que seus filhos adoles-
centes fossem incluídos no grupo de jovens? Talvez você 
tenha iniciado este processo sonhando com uma sala te-
rapêutica especialmente equipada, mas os pais continuam 
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compartilhando seu desejo de inclusão plena. Seja qual 
for o cenário, esteja disposto a deixar de lado o seu so-
nho por um instante e registre as necessidades que foram 
manifestadas.

Uma palavra sobre liderança

Escutar a liderança
Escutar as experiências e sentimentos da liderança da sua igreja 
é tão importante quanto escutar as famílias e as pessoas indivi-
dualmente. Alguns podem ter tido experiências negativas com 
tentativas anteriores de se fazer um ministério de inclusão. Al-
guns podem não ter tido nenhuma experiência e ter perguntas 
consideráveis para serem respondidas antes que o ministério 
possa avançar. Independentemente disso, você nunca entende-
rá o roteiro para estabelecer um ministério de inclusão eficaz 
em sua igreja sem ouvir sua liderança.

Você pode descobrir que os líderes de sua igreja acham que 
nenhuma mudança é necessária porque acreditam que todas as 
pessoas já são bem-vindas em sua igreja. Esta é uma oportuni-
dade para compartilhar, com permissão, o que você aprendeu 
perguntando às famílias sobre suas experiências. Não há nada 
tão eficaz quanto uma história verdadeira e pessoal para ajudar 
os outros a entender o que é necessário.
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Outro assunto importante da conversa com a liderança 
é discutir quais recursos estarão disponíveis para o futuro. 
Que espaço estará disponível, se necessário? Existe um 
orçamento ou a oportunidade de criar um orçamento no 
futuro? Existe oportunidade de investir num currículo, se 
necessário? Em última análise, as pessoas são os melhores 
recursos, por isso, discutir como utilizar os voluntários da 
sua igreja é uma boa ideia.

Esteja preparado
Reunir-se com a liderança da igreja para expressar uma 
necessidade pela qual você é apaixonado é muitas vezes a 
maneira mais rápida de se tornar responsável por atender a 
essa necessidade. Esteja preparado para ser a pessoa indicada 
para esse novo esforço, se você sugerir isso. Além disso, esteja 
preparado para uma bênção entusiasmada da liderança de 
sua igreja para seguir em frente sem oferecerem os próxi-
mos passos durante essa conversa. O próximo passo nesta 
sequencia de cinco continuará a mover as coisas na direção 
certa, com ou sem orientação de seus líderes, uma vez que 
você tenha sua bênção.

31

P A S S o  2 :  E S C u T A R





Passo 3: Planejar

Você fez as perguntas certas às pessoas, às famílias e 
à liderança; você escutou as respostas de cada um 

deles. Você calculou as necessidades e os recursos dispo-
níveis. É hora de começar a planejar e organizar a imple-
mentação de um ministério fecundo. Este passo muitas 
vezes parece diferente de igreja para igreja. O tamanho, 
a organização e as responsabilidades da sua equipe de-
penderão do tamanho da igreja, da cultura, da influência 
da denominação e da ênfase de programas e ministérios 
já existentes.

Comece pequeno
Começar pequeno é começar de forma inteligente, cons-
truindo uma base que perdure mesmo através das mudan-
ças de liderança. Em vez de implementar todas as ideias 
ao mesmo tempo sob o título de ministério de inclusão, 
concentre seus esforços em uma ideia de cada vez. Escolha 
uma necessidade e busque atendê-la do começo ao fim. 
Caso ela exija um ministério contínuo, certifique-se de 
que o ministério esteja totalmente estabelecido antes de 
iniciar um novo esforço. Além de não perguntar e escutar, 
começar muito grande é um dos erros mais comuns que 
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fazem com que o ministério de inclusão de uma igreja não 
dure.

Uma palavra de cautela
A maioria das pessoas pensa que, o planejamento geral-
mente equivale a criar um programa. Programas são proje-
tados para trazer resultados, como um programa de perda 
de peso ou um programa de artes para principiantes. O 
ministério, por outro lado, é um caminho para atender às 
necessidades das pessoas. As pessoas e suas necessidades 
mudam e crescem, enquanto os programas normalmente 
não. Lembre-se que um ministério fecundo é aquele que 
permite que todas as pessoas tenham acesso ao evangelho 
e um lugar para crescer em graça, comunhão, na adoração 
e no serviço. Se isso pode ser feito sem iniciar outro pro-
grama da igreja, então um novo programa não é necessário. 
Assim, ao prosseguir, continue a focar nas pessoas, não 
nos programas.

Atendendo às necessidades imediatas
Ao iniciar, lide primeiro com as necessidades imediatas 
e práticas que não exijam um novo plano de ministério, 
apenas uma aplicação cuidadosa e criativa dos recur-
sos. Existem necessidades urgentes que podem ser 
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resolvidas através de um ministério ou de pessoas já na 
igreja?

Talvez uma emergência médica tenha criado um peso 
financeiro para uma família que possui necessidades espe-
ciais, mas isso pode ser resolvido por meio de um fundo 
de caridade. Talvez a maior necessidade seja um adulto de 
confiança, que possa levar os irmãos ao grupo de jovens, 
para que a mãe possa levar uma criança mais nova à terapia 
uma vez por semana. Certa vez fui abordado por um grupo 
de estudo bíblico feminino me perguntando se eu conhecia 
alguém cuja casa precisasse ser limpa regularmente – elas 
sentiam que o serviço doméstico era um de seus dons. No 
começo daquele mês, um casal havia compartilhado comi-
go a frustração de não poder manter a casa limpa por causa 
do horário de trabalho do marido e da significativa defi-
ciência física da esposa. Uma vez conectados, o grupo de 
estudo Bíblico e o casal se sentiram ambos amados e parte 
do corpo de Cristo. Embora nenhum desses exemplos caia 
sob o título tradicional de ministério de inclusão, cada um 
demonstra o amor de Cristo e ajuda a fornecer o apoio para 
que todas as famílias possam ser membros plenamente fun-
cionais do reino.

Algumas igrejas são ótimas para atender às necessida-
des imediatas e ajudar famílias e pessoas a passar por mo-
mentos de crise. Elas compartilham os melhores utensílios, 
mandam babás de emergência no meio da noite e preparam 
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quartos de hospital com cartões e flores. Saiba que as famí-
lias afetadas por necessidades especiais geralmente vivem 
uma vida sobrecarregada e de emergências e precisarão 
desses utensílios, cartões e ajudantes extras toda vez, talvez 
pelos próximos anos.

Não confunda esse necessário derramamento de amor 
de curto prazo com um ministério efetivo de inclusão efe-
tivo a longo prazo. O coração do ministério de inclusão da 
sua igreja será baseado nos sonhos e desejos individuais ex-
pressos ao longo do tempo.

Planejamento em longo prazo
Se o ministério estiver servindo e incluindo crianças, ado-
lescentes, jovens ou adultos, comece com as pessoas que 
Deus já trouxe para sua igreja e que estejam diariamente en-
volvidas. Você ouvirá repetidas vezes como pais e filhos de 
todas as idades desejam ter acesso às atividades e às pessoas 
que existem em sua igreja. Embora a inclusão plena nem 
sempre seja viável ou desejável, um grau de inclusão é quase 
sempre possível e benéfico. A inclusão apoiada, proporcio-
nando interação cara-a-cara dentro do ambiente de grupo, 
parece ser a resposta mais comum e razoável de como tornar 
a igreja e seu povo mais acessíveis. 

A chave para encontrar o equilíbrio certo é nunca per-
der de vista o propósito eterno: Qual a melhor maneira 
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dessa pessoa e seus familiares terem um encontro com Jesus, 
crescerem na graça e servirem com os dons que Deus lhes 
deu enquanto participam plenamente do corpo de Cristo? 
Filtre todas as suas dúvidas e decisões através desta perspec-
tiva e será muito difícil fazer a coisa errada.

Plano para Maturidade
Muitas vezes encontramos jovens e adultos que descrevem 
melancolicamente como eram integrados ao ministério in-
fantil de suas igrejas, mas o planejamento ativo para manter 
seu envolvimento diminuiu à medida que cresceram. Ao 
criar planos para incluir pessoas com base em suas necessi-
dades expressas, entenda que essas necessidades vão mudar. 
À medida que envelhecem, alguns indivíduos terão maiores 
necessidades de acessibilidade e aceitação, e alguns terão 
menos. A maioria das pessoas com deficiência não se desen-
volve para além de suas necessidades especiais, e devemos 
planejar adequadamente desde o início.

Modelos de ministério
Existem muitos modelos de ministério que foram efetiva-
mente usados para atender às necessidades das congregações 
e comunidades da igreja. Use essas idéias, juntamente com a 
direção da liderança de sua igreja, como um ponto de partida 
para explorar a melhor maneira para atender às necessidades 
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das famílias e das pessoas dentro das atividades de sua igreja. 
Aqui estão apenas alguns exemplos para ajudar suas próprias 
idéias a ganharem forma. Para informações mais detalhadas 
sobre esses modelos e outros tópicos relacionados, confira 
os outros recursos disponibilizados por Joni and Friends.¨

•  Ministério de companheirismo – um adulto, 
adolescente ou colega fica responsável por acom-
panhar uma pessoa com deficiência durante as ati-
vidades comuns da igreja. As igrejas muitas vezes 
chamam essas pessoas por um nome que identifique 
a relação entre elas e as crianças com deficiência a 
quem estão ajudando. Alguns exemplos de nomes 
incluem Ajudantes, Amigos e Heróis. Esses compa-
nheiros apoiam aqueles com necessidades especiais 
para que possam participar com todo o seu poten-
cial. Os companheiros não são babás. Eles assegu-
ram que seus parceiros estejam sendo evangelizados 
e discipulados com oportunidades de servir, adorar 
e ter comunhão.

• Nesse caso, pais e irmãos não devem ser compa-
nheiros de seus familiares, pois isso pode limitar 
as relações cristãs que uma pessoa com deficiência 
pode ter e não fornece aos membros da família 
seus próprios relacionamentos.
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• Companheiros podem ser úteis nas seguintes 
situações:

•  Escola Dominical Infantil
•  Awana ou outros programas evangelísticos
•  Escola Bíblica de Férias
•  Grupo de jovens
•  Escola Dominical Adulta
• Culto de adoração
•  Igreja infantil
•  Serviços em toda a igreja, como refeições, 

projetos de serviço e comunhão noturna.
•  Viagens missionárias
•  Retiros e acampamentos

•  Espaço sensorial – um ambiente em que as 
pessoas que precisam de um descanso de estímulos 
sensoriais típicos (como a música de adoração ou o 
barulho de conversas) ou que precisem de estímulos 
sensoriais que não são encontrados em um ambiente 
comum de igreja (como a sensação de movimento 
ou estar enrolado em um cobertor) possam ter suas 
necessidades atendidas para poderem continuar a 
ser evangelizadas e discipuladas.

• Espaços sensoriais vêm em todas as formas e 
tamanhos:
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• Uma bolsa da qual a pessoa pode pegar itens 
sensoriais de acordo com a necessidade em 
seu ambiente típico.

• Um canto de uma sala de aula que pode con-
ter uma tenda ou cadeira confortável.

• Uma sala separada e equipada com luzes 
não fluorescentes e móveis e materiais sen-
soriais tranquilizantes.

•  Instrução independente – um ambiente onde as 
pessoas com dificuldade para aprender ou que não se 
beneficiam dos ambientes comuns com seus pares, pos-
sam ser efetivamente discipuladas. Este ambiente pode 
ser altamente bem sucedido se a inclusão apoiada não 
for eficaz.

• A instrução independente pode:
• Ser utilizada durante um determinado tempo 

na igreja junto com a inclusão acompanhada.
• Ser adaptada a partir do currículo comum 

para atender às necessidades intelectuais dos 
participantes

• Beneficiar-se da inclusão reversa, em que 
pequenos grupos de colegas entram no am-
biente independente para relacionamentos 
significativos.
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•  Descanso – uma oportunidade para os cuidado-
res terem uma pausa, permitindo que a pessoa que é 
cuidada tenha a oportunidade de se divertir com os 
amigos em um ambiente seguro. O descanso pode 
ter uma ênfase espiritual, ou pode simplesmente ser 
um momento de compartilhar o amor de Cristo 
através do relacionamento.

• O descanso é comumente oferecido:
• Quinzenal ou mensalmente.
• Como uma noite de folga para os pais.
• Como um dia de folga para os cuidadores.
• Durante grupos de apoios para pais e 

irmãos. 
• Com uma temática ou uma festa.

•  Grupos de apoio – um tempo para mães, pais, 
casais, irmãos ou pessoas com deficiências se reuni-
rem para encorajar e apoiar uma às outras, compar-
tilhando suas experiências. Isso não deve substituir 
a comunidade maior do corpo da igreja, mas pode 
ser uma soma transformadora para ela.

• Os grupos de apoio são mais bem-sucedidos:
• Com um facilitador que seja emocional e 

biblicamente saudável. 
• Quando eles se encontram com frequência 

e mantêm um cronograma regular. 
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• Quando parâmetros estão bem estabeleci-
dos quanto a conselhos não solicitados. 

• Quando são plenamente confidenciais.

É preciso uma equipe
Seja qual for o modelo de ministério que você decida imple-
mentar, ele se beneficiará muito com o trabalho em equipe. 
Ao começar com uma equipe, você reduz o risco de esgo-
tamento e o risco de tudo desmoronar caso algo aconteça 
ao líder.

Novamente, os costumes, a estrutura e o tamanho da 
igreja irão ditar a melhor organização para a equipe, mas, 
como referência, uma equipe abrangente poderia ser cons-
tituída pelas seguintes funções:

•  Coordenador de Ministério – A pessoa esco-
lhida deve possuir dons administrativos e relacio-
namentos positivos com a liderança e as famílias da 
igreja, e deve estar disposto a ser aquele que vai ao 
encontro das pessoas.

•  Elo com as famílias – É a pessoa que se reúne 
com cada família ou pessoa para completar o Perfil 
do Ministério da Família. É aquele que ficará atento 
e comunicará as mudanças necessárias no plano que 
estão seguindo.
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•  Coordenador de Voluntários – Esta pessoa 
recruta voluntários, coloca-os nos serviços corretos 
e certifica-se de que sejam treinados.

•  Coordenador de Currículo – Essa pessoa modi-
fica o currículo existente ou fornece novos currículos 
para pessoas com deficiências intelectuais, pessoas 
que precisam de acomodações físicas, etc. Exemplos 
dessas modificações incluem o fornecimento de ma-
teriais impressos para pessoas com deficiência visual, 
itens sensoriais que ajudam a transmitir as verdades 
bíblicas ou itens artesanais fáceis de manusear para 
uma pessoa com baixo tônus muscular.

•  Elo com Liderança – É a pessoa com acesso to-
tal aos membros da igreja e com a liderança, poden-
do ser uma ponte positiva para uma comunicação 
aberta.

•  Consultor(es) Familiar – Essa pessoa deve se 
relacionar com a pessoa com necessidades especiais, 
como o pai de uma criança com deficiência, e que 
esteja disposta a ser uma voz ativa, se for necessário.

•  Consultor(es) de Ministério – Esta pessoa 
deve ser um professor para pessoas com deficiência, 
um terapeuta, etc. Ao invés de fazer uma gestão se-
manal do ministério, essa pessoa pode compartilhar 
o conhecimento necessário para treinar voluntários, 
solucionar uma situação comportamental difícil, etc.
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•  Coordenador de Oração – Essa pessoa coor-
dena a oração contínua e específica pela lideran-
ça, pelos participantes e pela fecundidade do seu 
ministério.

•  Membros de Equipes Existentes – Pessoas 
que lideram outros ministérios existentes na igreja 
podem ser aliadas ou inimigas ativas, dependendo 
de como são abordadas e incluídas nesse processo. Se 
os esforços de seu ministério envolvem um progra-
ma que já existe e tenha um líder, inclua essa pessoa 
desde o início para promover a unidade e proteger-se 
de mal-entendidos. Atraia a liderança que irá pasto-
rear pessoas com deficiência à medida que eles forem 
envelhecendo, para que sua transição para outros 
programas seja bem-sucedida.

•  Voluntários – Essas pessoas são o coração de qual-
quer ministério. Considere fazer parcerias com os 
programas já existentes na igreja, como o grupo de 
jovens, o ministério universitário e grupos de estu-
dos bíblicos de homens e mulheres, para se apoiarem 
mutuamente. Voluntários devem ser bem seleciona-
dos, verificados e treinados.

Dividindo a carga
Em alguns casos, uma única pessoa assume toda a responsabi-
lidade no início. Outras igrejas têm dois ou três responsáveis 
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para dividir a carga. Cuidadosamente considere um plano 
de “legado” do seu ministério. Se o líder do ministério es-
tivesse incapaz de continuar, outras pessoas teriam acesso e 
investimento suficiente no ministério para que pessoas com 
deficiência permaneçam na sua igreja?

Ter uma boa relação com a liderança ajuda a garantir 
que uma pessoa não esteja assumindo toda a responsabili-
dade pelo ministério de inclusão. Ter uma pessoa designa-
da nos círculos de liderança para filtrar todos os eventos 
e programas do ministério e para enfatizar como famílias 
e pessoas com deficiência podem ser envolvidas é muito 
útil. Por exemplo, o pastor de um ministério infantil de 
uma grande igreja solicitou portas automáticas acessíveis 
na entrada principal de um novo projeto de construção. 
Depois de uma hesitação inicial e muita conversa, o comitê 
de construção votou a favor de incluir as portas acessíveis. 
Como esse pastor já estava envolvido no planejamento e era 
membro do grupo de liderança, essa igreja está avançando 
em acessibilidade, sem a necessidade do envolvimento do 
coordenador do ministério de inclusão.

Uma palavra às pequenas igrejas
Se você participa de uma pequena igreja, pode parecer que 
seus recursos disponíveis sejam limitados demais para iniciar e 
manter um ministério de inclusão. Na realidade, as igrejas pe-
quenas são muitas vezes tão integradas entre líderes, programas 
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e esforços ministeriais que as necessidades são atendidas e as 
pessoas são acolhidas de forma natural e simples. Incluir um 
estudante com deficiência em um ministério infantil ou juve-
nil dentro de uma igreja pequena é bem mais fácil do que em 
uma igreja grande porque os programas são mais flexíveis. A 
proporção professor-aluno pode ser pequena o suficiente para 
permitir instruções personalizadas sem a necessidade de vo-
luntários extras. Não deixe que a extensa lista de funções de 
voluntários o assuste. Muitas igrejas pequenas naturalmente 
atendem às necessidades das pessoas com deficiências e po-
dem ter apenas um coordenador de ministério de inclusão 
para acompanhar as famílias e as necessidades à medida que 
elas surgem.

Uma palavra às grandes igrejas
Grandes igrejas geralmente têm mão-de-obra, programas já 
existentes, espaço e outros recursos para lançar um ministé-
rio para pessoas com deficiência sustentável com bastante 
facilidade. A parte delicada é garantir que você passe pelos 
canais estabelecidos de comunicação e honre as políticas 
e procedimentos atuais. Conversar com cada membro da 
equipe ou líder de ministério sobre os impactos futuros dos 
esforços do novo ministério ajuda a manter a igreja unida 
e pode remover obstáculos ao longo do caminho. Traba-
lhar de perto com um parceiro de liderança é necessário 
em qualquer igreja, não importa o tamanho, mas isso é 
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especialmente importante em uma grande igreja para aju-
dar a navegar pelas estruturas existentes. Manter o foco nas 
pessoas, e não no programa, em meio a essa navegação, pode 
ser um desafio.

Uma palavra sobre profissionais que trabalham com 
pessoas com deficiência como líderes do ministério.
Um dos motivos mais comuns pelos quais as igrejas não bus-
cam o ministério dae inclusão é o fato de elas não terem um 
especialista em educação especial disposto a tomar as rédeas. 
Esperar que os profissionais que trabalham com pessoas com 
deficiência em sua congregação assumam total responsabili-
dade por algo que já fazem em tempo integral é muitas vezes 
irrealista devido às limitações de tempo e à necessidade de 
uma pausa. Na realidade, ter um líder com o dom de admi-
nistração e que ame as pessoas é muito mais eficaz. Especialis-
tas e recursos podem preencher as lacunas de informação na 
administração de um ministério de inclusão, mas nada pode 
substituir o valor de ter um líder organizado e investido.

Uma palavra sobre pais como líderes de ministério
Os pais de crianças com deficiência ou outros cuidadores 
geralmente assumem o papel de coordenadores de ministé-
rios. Deus tem usado os talentos, as experiências e a paixão 
de pais que têm filhos com necessidades especiais em todo 
o mundo para moldar a igreja em um corpo totalmente 
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inclusivo. Somos gratos pelos muitos pais que responderam 
ao chamado de Deus em suas vidas para se tornarem líderes 
ministeriais.

Embora este seja um verdadeiro chamado de Deus para 
muitos pais usarem seus dons na igreja, outros pais assu-
mem esse papel por razões que não são ideais:

•  Os pais abordam a liderança da igreja com o dese-
jo de que seu filho seja totalmente discipulado por 
meio de um ministério de inclusão. Os pais então es-
cutam que isso deve significar que Deus os equipou e 
chamou para dirigir o ministério, uma vez que foram 
eles que tiveram a ideia para o ministério.

•  Pais solicitam acomodações para que seus filhos 
sejam incluídos. A liderança não se opõe à acomo-
dação, mas exige que os pais forneçam o pessoal ou 
materiais, uma vez que são eles os “especialistas”.

•  Alguns pais desejam fortemente controlar cada am-
biente e oportunidade no que diz respeito ao filho(a) 
com deficiência. Eles podem não confiar em outras 
pessoas para liderar um ministério que impacta suas 
famílias, por causa de experiências passadas ou de 
outros fatores.

Leve em consideração cada um desses meios pelos quais 
os pais podem se tornar líderes no ministério de inclusão 
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através da seguinte analogia: imagine um cardiologista de 
renome mundial tendo um grande ataque cardíaco. Ele 
sabe imediatamente quando pedir ajuda por causa de sua 
experiência no campo.

Imagine se os primeiros atendentes dissessem: “Você 
realmente sabia exatamente quando pedir ajuda! Isso confir-
ma que você é um grande cardiologista! Estamos convencidos 
de que, com o seu conhecimento e experiência, você é o 
mais adequado para tratar a si mesmo. Apoiamos totalmente 
você.” É como dizer aos pais que estão pedindo ajuda que 
eles foram chamados para dirigir o ministério porque levan-
taram a necessidade.

Uma outra resposta igualmente inútil dos primeiros 
atendentes do cardiologista seria: “Como você é o especia-
lista, você provavelmente tem os melhores remédios e proce-
dimentos, então não forneceremos nada a você. Desejamos 
o melhor a você em sua recuperação!” Esperar que os pais 
forneçam acomodações sem qualquer colaboração e ajuda 
da comunidade da igreja é algo muito similar a essa resposta.

Por fim, imagine se o cardiologista se dirigisse ao hos-
pital e recusasse a ajuda de enfermeiros e médicos, dizendo 
ter mais experiência e saber o que era melhor para ele. Sua 
recuperação dificilmente seria notável pelo sucesso. Alguns 
pais se colocam nessa situação por medo e pelo desejo de 
controle. 
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A ilustração de um ataque cardíaco é apropriada por-
que as famílias com necessidades especiais estão frequente-
mente em crises pessoais, seja por falta de companheirismo, 
de encorajamento espiritual ou de oportunidade de servir 
nas áreas em que se sentem chamadas, ou por estresses no 
casamento ou na família. O ato de cuidar consome o tempo 
e não costuma deixar espaço para outros empreendimentos.

Se você é pai ou mãe de uma criança com deficiência e 
se sente chamado a liderar um ministério de inclusão, consi-
dere cuidadosamente seu tempo, energia e paixão disponí-
veis. Um líder saudável é muito mais propenso a promover 
um ministério saudável do que um líder que está constante-
mente sobrecarregado e cujas prioridades são outras. Você 
pode estar espiritual e emocionalmente saudável agora, mas 
considere cuidadosamente se será capaz de manter essa saú-
de enquanto administra um ministério.

Se você é um pastor ou um membro da liderança da 
igreja, por favor, considere cuidadosamente o que você 
pede aos pais e cuidadores. Eles precisam de oportunidades 
para adorar, comungar com os irmãos, servir e crescer em 
graça, tanto quanto a pessoa de quem cuidam. Cuidadores 
saudáveis promovem famílias saudáveis, que promovem 
igrejas saudáveis. Um pai de uma criança com deficiência 
não está automaticamente capaz ou qualificado para lide-
rar um ministério de inclusão. Pense em rever as etapas de 
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perguntar e ouvir antes de decidir quem deve preencher os 
papéis de liderança do ministério.

Descrições de trabalho
Quando solicitar pessoas para voluntariar, coordenar, ou 
preencher qualquer função de serviço, é aconselhável ter 
descrições de trabalho concretas. ¨ Essas descrições po-
dem crescer e mudar de tempos em tempos, mas ter um 
esboço básico de quais são as responsabilidades, habilidades 
necessárias e condições para o trabalho da pessoa são sinais 
de sucesso para todos.

Ao reunir uma equipe e criar essas descrições de traba-
lho, enfatize que não é necessária experiência prévia para 
servir. Entrevistar famílias, descobrir os dons espirituais e as 
paixões dos voluntários, ou planejar um retiro temático não 
requer uma pessoa com experiência especializada. Em vez 
disso, concentre-se nas necessidades em mãos e nas pessoas 
a quem Deus deu dons para atendê-las.
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Passo 4: Capacitar

Se você perguntou às famílias, às pessoas e à 
liderança quais são as verdadeiras necessidades 

e quais os recursos disponíveis, se ouviu as res-
postas, reuniu uma equipe e fez um plano, agora 
você está pronto para capacitar. A capacitação é 
a cola que mantém as peças do ministério juntas. 
Normalmente, existem três grupos de pessoas que 
necessitam de formação abrangente para que uma 
comunidade cristã se torne inclusiva: a equipe do 
ministério de inclusão, a liderança da igreja e a 
congregação.

Formação abrangente
A formação ganha nova vida quando é feita por várias pes-
soas e através de múltiplas experiências. Convidar médicos 
e profissionais da educação, membros da família, especia-
listas em ministérios de inclusão, voluntários experientes, 
outros líderes de ministérios e pessoas com deficiências 
para uma capacitação dará uma visão geral abrangente do 
ministério de inclusão.
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Capacite sua equipe
Capacitar sua equipe de liderança e de voluntários é essen-
cial para um ministério saudável. O treinamento pode ser 
de várias formas e não tem fim. Condicionar sua equipe a 
aprender com os erros, a ter um interesse ativo em conhe-
cer a respeito das deficiências e a aprender continuamente 
com as pessoas a quem elas servem ajuda a manter ativos os 
membros de sua equipe.

Há vários tópicos de capacitação que devem ser abor-
dados com qualquer equipe de ministério de inclusão antes 
que o ministério seja formalmente lançado. ¨ Você saberá 
quais lacunas de informação precisam ser preenchidas por 
sua equipe e que tipo de capacitação já aconteceu por meio 
dos procedimentos comuns para voluntários da sua igreja.

Aqui está a lista de tópicos de formação que são úteis 
para abordar com uma equipe de ministério de inclusão:

• Consciência da Deficiência e Etiqueta 
• Que linguagem usar ou não usar em relação a 

pessoas com deficiência?
• Como interagir com equipamentos de mobili-

dade pessoal, como cadeiras de rodas.
• Noções básicas sobre deficiências presentes em 

sua igreja e comuns em sua comunidade. 
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•  Descrições de Serviço e Procedimentos de Ministério
• As cinco perguntas cruciais do ministério

• Por quê fazemos um ministério de 
inclusão?

• Quem é meu supervisor? Com quem 
eu interajo para completar minha 
responsabilidade?

• Qual é a minha responsibilidade? Quais 
procedimentos vigentes eu devo seguir?

• Quando eu devo servir e por quanto tempo?
• Onde acontece esse serviço? Onde estão 

armazenados os materiais e informações 
que precisarei acessar?

• O Plano do Ministério
• Uma sinopse da abrangência do plano ministe-

rial assegura às pessoas que suas  
funções são valiosas no cumprimento da meta.

• Um dia na vida – Esta abordagem leva a pessoa 
passo a passo através do período de serviço, 
desde o início até o fim. É uma ferramenta de 
capacitação muito eficiente para novos volun-
tários que estão ansiosos em servir de maneira 
eficaz.
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As oportunidades de capacitação podem ser progra-
madas de várias maneiras. Algumas igrejas realizam trei-
namentos obrigatórios em grupo, uma ou duas vezes ao 
ano, envolvendo todos os voluntários e líderes. Outras 
igrejas têm treinamentos de orientação espalhados ao lon-
go do ano para novos voluntários que se juntam à equipe. 
Algumas igrejas treinam novos voluntários colocando-os 
para acompanhar de perto um voluntário experiente. Seja 
criativo e pró-ativo em seu treinamento, e as pessoas ficarão 
gratas pelo resultado.

Capacite a liderança da igreja
Se você chegou até aqui, você tem a bênção da liderança 
de sua igreja para buscar o ministério de inclusão. Muitos 
líderes de ministério expressaram desconforto em conver-
sar e se referir às pessoas com deficiência devido à falta de 
experiência e treinamento. Eles podem ter dado o sinal ver-
de para iniciar o ministério, mas ainda não sabem como 
engajar efetivamente as pessoas que o ministério pretende 
alcançar.

Em vez de pedir aos líderes para que participem de ou-
tra reunião ou treinamento, pergunte se você pode entrar na 
pauta de uma reunião da equipe ou em qualquer espaço que 
a sua igreja use para reunir a liderança. Use esse tempo para 
compartilhar uma história pessoal de como o ministério 
de inclusão está atendendo suas demandas e compartilhe 
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quais são as necessidades que ainda existem. Ensine noções 
básicas a respeito de deficiências. Peça para que façam per-
guntas e comentários e responda-os atenciosamente. Você 
descobrirá que capacitar a liderança da igreja é realmente 
fornecer informações sobre deficiência e treinar a etiqueta.

A boa liderança da igreja pensa em como proteger e 
sustentar toda a congregação. Como esses líderes têm em 
mente as necessidades do corpo todo, eles perguntarão 
se é necessário um seguro especial, quais são os riscos en-
volvidos, quem está assumindo a responsabilidade, etc. 
Responder completamente essas perguntas pode parecer 
desanimador quando você está tentando discutir aceitação 
e acessibilidade, mas é um passo necessário – essencial para 
engajar sua equipe de liderança na causa da inclusão de 
pessoas com deficiência. Para o registro, no momento em 
que este livro está sendo escrito, nenhum seguro especial 
era necessário, e não há nenhum risco adicional pelo fato 
da pessoa ter alguma deficiência, a menos que haja assis-
tência médica. Quando acontece de uma pessoa precisar 
de cuidados médicos para se envolver nas atividades, essa 
pessoa geralmente tem uma enfermeira ou um assistente 
de cuidados pessoais que participa das atividades com ela.

Permitir que a liderança da igreja “experimente” a de-
ficiência por um curto período de tempo é uma maneira 
muito eficaz de sensibilizar instantaneamente quanto a 
uma deficiência em particular. Convide um líder da igreja 
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para almoçar com a condição de que o líder use uma cadei-
ra de rodas durante todo o trajeto. Forneça um quadro de 
comunicação a ser usado por dez minutos durante a próxi-
ma reunião de equipe. Manche com vaselina os óculos para 
serem usados durante uma atividade à noite para simular 
deficiência visual. Seja criativo e positivo ao conscientizar 
sobre deficiência. ¨

Por fim, convide a liderança de sua igreja para interagir 
com pessoas com deficiência. Seja para sediar um peque-
no jantar em sua casa, convidar seu pastor para fazer um 
devocional durante um retiro, ou trazer um amigo com 
deficiência até o escritório da igreja, nada pode substituir 
o relacionamento como ferramenta para ensinar e sensibi-
lizar quanto à deficiência.

Capacite a congregação
Se o seu ministério de inclusão se molda aos programas e 
estruturas já existentes na igreja ou se é apresentado como 
um empreendimento totalmente novo, é essencial cultivar 
uma atitude de inclusão e aceitação na congregação da sua 
igreja. Visibilizar oportunidades para o ministério de in-
clusão é vital para a saúde do ministério. Tendo múltiplos 
pontos de contato com a congregação, você efetivamente 
recruta novos voluntários, mantém o apoio da liderança e 
corajosamente proclama que o corpo da sua igreja acolhe as 
pessoas com deficiência.
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As famílias frequentemente deixam igrejas com minis-
térios de inclusão e com líderes que expressaram seu apoio à 
inclusão de entes queridos com necessidades especiais. Elas 
saem com relutância, não pela falta de ministério, ou por 
causa da liderança, mas porque as ações e atitudes gerais 
da congregação transmitem que a família não é bem-vinda. 
Como um pai de um filho com deficiência certa vez me 
disse: “Encontramos muitas igrejas que nos toleram, mas 
não nos aceitam.”

Os membros da congregação podem não perceber o 
impacto de seus comentários, expressões faciais e ações. 
Muitas vezes as pessoas sem experiência com pessoas com 
deficiência têm tanto medo de dizer ou fazer a coisa erra-
da que não dizem ou fazem nada, deixando a família com 
necessidades especiais sentindo-se isolada e excluída. Sem 
conscientização sobre deficiência e etiqueta, a congregação 
não saberá o que é e o que não é apropriado e amoroso.

Por exemplo, imagine um jovem com autismo que gos-
te de participar de cultos de louvor, mas ache que apertos 
de mãos e contato visual durante a saudação são fisicamen-
te dolorosos. Sem instrução em conscientização e etiqueta, 
um membro da igreja pode supor que o jovem está sendo 
rude, recusando-se a apertar sua mão e encará-lo. Este 
membro pode vir a repreender o jovem e seus pais por esse 
“mau comportamento”. Com uma instrução geral sobre 
como interagir com pessoas com autismo ou com alguma 
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deficiência escondida, este membro poderá escolher dar 
uma resposta completamente diferente.

Capacitar a congregação é um processo sem fim, mas 
isso pode ser feito de muitas maneiras viáveis e altamente 
impactantes. Alguns exemplos podem incluir:

•  Entrevistar uma família com necessidades especiais 
durante o culto

•  Criar vídeos curtos de testemunho mostrando 
como é a vida diária de membros da igreja que têm 
deficiência.

•  Instruir vigias, recepcionistas, atendentes de esta-
cionamento e responsáveis pela hospitalidade sobre 
como acolher e ajudar famílias com necessidades 
especiais. 

•  Pregar sobre e para pessoas com deficiência, de ma-
neira apropriada. 

• Publicar um guia de conscientização em seu site.
•  Fazer palestras curtas em escolas dominicais, grupos 

pequenos, estudos bíblicos, etc. 

Quando pensamos em quem compõe uma congrega-
ção, muitas vezes pensamos apenas nos adultos. No entanto, 
crianças e jovens são peças vitais da cultura da congregação 
e muitas vezes são os que mais interagem com as pessoas 
com deficiência. Pense em como treinar os colegas de classe, 
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os pequenos grupos de amigos e os participantes dos even-
tos a respeito de necessidades especiais dos colegas. Muitas 
vezes, as crianças aceitam de braços abertos as pessoas com 
deficiência e simplesmente precisam saber a melhor manei-
ra de se comunicar com seu amigo.

Tornando-se especialistas
A capacitação pode parecer difícil no começo, especialmen-
te para pessoas que não são especialistas em deficiências. Em 
vez de tentar se tornar um especialista no amplo campo das 
necessidades especiais, concentre-se em se tornar um espe-
cialista nas pessoas com deficiência da sua congregação. Pais 
de crianças com deficiência geralmente não eram especialis-
tas antes de o diagnóstico se manifestar em sua família, mas 
se tornaram especialistas em seus filhos e em como intera-
gir com o diagnóstico de seus filhos. A igreja pode fazer o 
mesmo.
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Passo 5: Iniciar

Todos os passos anteriores (perguntar, escutar, plane-
jar e capacitar) serão inúteis se você não colocar o 

que aprendeu em ação. Não deixe que o medo lhe impeça 
de experimentar a bênção de incluir todas as pessoas na 
vida de sua igreja.

Medos comuns
As igrejas ficam presas no ponto de partida devido a vários 
medos comuns:

•  As necessidades na comunidade são muitas. E se todos 
vierem de uma só vez e sobrecarregarem totalmente 
o ministério e a igreja?

•   Voluntários parecem entrar e sair da nossa igreja. E 
se não pudermos oferecer algo que prometemos e 
ferirmos os sentimentos de alguém?

•  Estamos sentindo resistência por parte do líder de 
determinado programa. E se o ministério falhar 
por causa disso?

•  E se não tivermos nenhuma família com necessida-
des especiais engajadas no ministério?
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Observe que todos esses medos giram em torno de 
situações hipotéticas. Em vez de se concentrar no que 
pode vir a acontecer, concentre-se nas informações que 
você tem à mão. Você conhece as necessidades, sabe 
como atendê-las, tem um plano e uma equipe a postos. 
Nenhum desses “e se” será mais decepcionante para suas 
famílias do que passar por todas essas etapas e depois 
não agir.

Como iniciar
Escolha uma data de lançamento e continue com ela. Peque-
nos experimentos antes de um lançamento público também 
podem ser úteis. Saiba que nunca será perfeito e sempre ha-
verá surpresas; esta é a natureza de todos os esforços minis-
teriais, não apenas do ministério de inclusão!

Para ajudar a visualizar, considere a diferença entre lan-
çar seu ministério como um tiro de estilingue em compara-
ção a lançá-lo como um balão de ar quente.

Iniciar como um estilingue 
Os estilingues são ótimos para momentos emocionantes e 
de tirar o fôlego antes de acertar o alvo. Não é preciso muita 
habilidade para carregar um estilingue e dispará-lo no alvo. 
Infelizmente, em vez de acertar o alvo, outras coisas são fre-
quentemente atingidas e quebradas no processo. Estilingues 
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não fornecem uma oportunidade para corrigir o curso da 
munição depois de deixar a funda. Em outras palavras, você 
só tem uma chance.

Lançar o ministério de inclusão como se fosse um es-
tilingue raramente produz um ministério fecundo a longo 
prazo. Sem a oportunidade de corrigir o curso, o esforço 
do ministério pode errar totalmente o alvo. Você pode 
acabar prejudicando os outros no processo. Reunir mais 
recursos para “carregar o estilingue” novamente pode não 
ser possível.

Iniciando como um balão de ar quente
Balões de ar quente são completamente diferentes de estilin-
gues. Leva tempo, planejamento e energia para colocá-los no 
ar, mas, uma vez erguido, o céu é o limite. O piloto do balão 
de ar quente utiliza o calor para controlar a altura do balão, 
buscando constantemente correntes de ar em diferentes al-
titudes. Essas correntes, então, conduzem o balão na direção 
que o piloto deseja ir.

Iniciar um ministério de inclusão como se fosse um ba-
lão de ar quente permite que o Espírito Santo guie você. Ele 
é o vento que dá direção ao seu ministério. Ele lhe deu dons, 
recursos e conhecimento para serem usados como o calor 
para reajustar o que for necessário. Iniciar desta maneira 
silenciosa e ponderada, seus recursos durarão e proporcio-
narão um ministério fecundo.
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As bênçãos

Lançar um ministério para pessoas com deficiência fe-
cundo trará bênçãos inesperadas ao corpo da igreja. 

Sua igreja se tornará irresistível tanto para os que estão 
fora da igreja quanto para os que lutam dentro dela, quan-
do virem como você recebe, inclui e discipula pessoas 
com deficiência e suas famílias.

Você também descobrirá que evangelizar e discipular 
pessoas com deficiência ajuda a produzir discípulos mais 
fortes entre os membros comuns de sua igreja. Membros 
que não se encontram entusiasmo em outros serviços mui-
tas vezes se destacam servindo no ministério de inclusão 
e parecem considerar o ministério como seu lar. Como o 
ministério de inclusão pode ocorrer junto a todos os pro-
gramas e iniciativas, ele une a igreja e ajuda impedir que 
programas e tradições se tornem mais importantes do que 
as pessoas.

Enfim, um ministério de inclusão eficaz clama que 
Deus e seu povo valorizam aqueles que parecem fracos, que 
dependem de outros e que parecem insignificantes para um 
mundo que valoriza a perfeição, a beleza superficial e o po-
der. O ministério de inclusão proclama que o evangelho é 
para todas as pessoas que têm fé em Jesus, independente-
mente de suas habilidades, posição social ou cultura. Não 
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há um quadro mais claro das boas novas de Jesus Cristo do 
que os cristãos que vivem em 1 Coríntios 12.22–26:

Os membros do corpo que parecem ser os mais 
fracos são necessários; e os que nos parecem meno 
dignos no corpo, a estes daremos muito maior 
honra. [...] Deus coordenou o corpo, concedendo 
muito mais honra àquilo que menos tinha, para 
que não haja divisão no corpo, mas para que os 
membros cooperem, com igual cuidado, em favor 
uns dos outros. De maneira que, se um membro 
sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é hon-
rado, todos os outros se alegram com ele.

Se uma igreja cuida e honra aqueles que parecem ser 
mais fracos, o resultado final é que todos os membros se 
alegram juntos. Que você e sua igreja possam experimentar 
a alegria do ministério de inclusão!

C O M E C E  C O M  U M  O I
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A Igreja Irresistível

Lucas 14 ordena aos seguidores de Cristo: “Saia depressa [...] 
e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos 

[...] e obrigue todos a entrar!” Enquanto isso soa inspirador e 
intimidador, emocionante e irresistível, motivador e assusta-
dor, tudo ao mesmo tempo, mas o que isso realmente signifi-
ca? Temos vivido e trabalhado dentro da igreja de modo que 
as famílias com necessidades especiais se sintam atraídas para 
atravessar nossas portas para experimentar o corpo de Cristo? 

Certamente podemos convencê-los, oferecendo pro-
gramas, ministérios, eventos e outras atividades da igreja, 
mas, e se o aspecto convincente fosse mais sobre coração, 
cultura, aceitação e engajamento? E se nossas igrejas estives-
sem transbordando com a esperança de Jesus Cristo? Uma 
esperança não apenas para aqueles que procuram uma parte 
ou “se encaixam”, mas uma esperança para todos, incluindo 
os marginalizados, os oprimidos e os exilados?

Tornar-se irresistível é mais do que programas e atividades 
– trata-se de um trabalho transformador em nossos corações: 
primeiro como indivíduos e depois como o corpo de Cristo. O 
fato de ser irresistível nos permite ver cada ser humano como ele 
ou ela verdadeiramente é: criado à imagem de Deus (Gênesis 
1.26-27), concebido propositalmente como uma obra-prima 
(Salmo 139.13-14), inspirado com propósito, planos e sonhos 
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(Jeremias 29.11), e um membro verdadeiramente indispensá-
vel do reino de Deus (1 Coríntios 12.22).

O irresistível é uma mentalidade, uma perspectiva, uma 
consciência. É a capacidade de ver o mundo através dos olhos 
de Cristo e amar as pessoas onde elas estão sabendo que Deus 
projetou um futuro incrível e cheio de esperança para cada 
pessoa nesta terra. O irresistível captura o coração da igreja 
como deveria ser – de que outra forma explicamos o rápido 
crescimento e a intensa atração pela igreja no livro de Atos? 
As pessoas faziam fila para se juntar a esse grupo de pessoas, 
apesar de sofrerem uma intensa perseguição e ridicularização. 
O coração de Deus foi incorporado através do povo de Deus 
pelo Espírito de Deus... e isto é simplesmente irresistível!

A Série da Igreja Irresistível foi projetada para ajudar, 
não apenas moldar e transformar o coração da Igreja, mas 
também fornecer passos e atividades práticas para colocar 
a carne em volta do coração da Igreja. Obrigado por res-
ponder ao chamado para se tornar irresistível – isso não 
acontecerá da noite para o dia, mas acontecerá. Tal como 
acontece com todas as coisas boas, é preciso paciência e 
perseverança, determinação e dedicação e, finalmente, uma 
confiança profunda na fidelidade de Deus. Que Deus os 
abençoe nessa jornada e tenha a certeza de que você não está 
sozinho – há muitos no caminho irresistível.

Para mais informações ou para se juntar à comunidade, por favor,  
visite: www.irresistiblechurch.org.

C O M E C E  C O M  U M  O I
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A Joni and Friends foi fundada em 1979 por Joni Eareckson 
Tada, que aos 17 anos sofreu um acidente durante um mer-
gulho que a deixou tetraplégica. Desde a sua criação, Joni 
and Friends tem se dedicado a estender o amor e a mensagem 
de Cristo às pessoas afetadas pela deficiência, seja uma pes-
soa com deficiência, um membro da família ou um amigo. 
Nosso objetivo é atender às necessidades físicas, emocionais 
e espirituais deste grupo de pessoas de maneiras práticas.

A Joni and Friends está empenhada em recrutar, treinar 
e motivar novas gerações de pessoas com deficiência para 
se tornarem líderes em suas igrejas e comunidades. Hoje, 
o Centro Internacional de Pessoas com Deficiência da Joni 
and Friends serve como centro administrativo para uma 
série de programas que proporcionam acesso a milhares de 
famílias afetadas por deficiências em todo o mundo. Sendo 
dois programas de rádio, uma série de televisão premiada, 
o ministério internacional de distribuição de cadeiras de 
rodas da Wheels for the World, Retiros para Família que 
fornecem descanso para pessoas com deficiências e suas 
famílias, Serviços de Campo para fornecer treinamento 
da igreja junto com recursos educacionais e inspirado-
res a nível local, e o Instituto Cristão de Deficiência para 
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estabelecer uma firme visão bíblica de modo global sobre 
questões relacionadas à deficiência.

Desde os bairros próximos até os confins do mundo, 
Joni and Friends está se esforçando para demonstrar às 
pessoas afetadas pela deficiência, de maneira tangível, que 
Deus não as abandonou – Ele está com elas – dando-lhes 
amor, esperança e salvação eterna.

C O M E C E  C O M  U M  O I
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