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DEBRIEF DE FINAL DE UM PERÍODO DE TRABALHO

Nome: Data:

Localização: Nome do Facilitador:

A decisão de partir
❖ Quando você irá partir?

❖ Você está deixando o campo e a organização? (igreja enviadora, igreja ou organização no
campo)

❖ Esta decisão foi uma surpresa para você? Explique. Descreva o processo de decisão da
partida. Aconteceram alguns fatores críticos nesse tempo que contribuíram para a sua
decisão?

❖ Que tipo de ajuda você teve no processo de tomar essa decisão?

Seu tempo no Campo

❖ Por quanto tempo você tem servido no campo? (desta vez, contando todos os anos juntos)

❖ No geral, as suas experiências no campo foram mais positivas ou negativas? Por favor,
compartilhe mais.

mailto:lisette@psmail.net


“Defrief de final de um período de trabalho” por Lisette Gabre lisette@psmail.net Traduzido por J. Cruz, 2021

❖ O Que foi positivo?

❖ O que não foi tão positivo, talvez até negativo?

❖ O que fez algumas das suas experiências no campo serem tão especiais?

❖ Quais foram os pontos altos do seu ministério?

❖ Identifique a área ou as áreas em que você teve maiores dificuldades. Quais foram os
maiores sofrimentos que você enfrentou? Você aprendeu alguma coisa durante essas
horas mais difíceis?

❖ Se você tivesse que passar toda a experiência de novo, o que você faria diferente?

❖ Como você alcançou os seus alvos e planos de ministério durante o seu tempo no campo?

❖ Se você for conversar com um obreiro recém chegado no país em que você trabalha,
quais seriam cinco coisas que você diria a ele/ela?

❖ Você tem algum assunto ou trabalho que precisa terminar antes de partir? (ex. perdoar ou
pedir perdão, problemas de relacionamento para resolver)
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❖ Se esse for o caso, quando e como você poderá fazer isso?

❖ Como tem sido o seu relacionamento com Deus durante o seu tempo no campo? Como
você descreveria o seu relacionamento com Ele?

Seguindo em frente

❖ Onde você irá viver? Ou morar por um determinado tempo? Tem alguém ajudando com a
organização do seu retorno? (moradia, escola, trabalho ou ministério). Por favor
compartilhe mais.

❖ Se a resposta for não, você poderia pedir ajuda para algumas pessoas?(eu acrescentei…)

❖ O que você está mais ansioso por encontrar ou fazer?

❖ Você tem preocupações?

❖ Você está preocupado(a) em como o seu esposo/a está lidando com a transição?

Para os que tiverem filhos

❖ Você tem preocupações sobre seus filhos?

❖ Onde você pode conseguir ajuda para as coisas que te preocupam?
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Pensando no futuro

❖ Aonde você gostaria de estar daqui a dois anos?

❖ Em cinco anos?

❖ Quanto suporte você tem durante este tempo de mudança?

❖ Quais são algumas das lições que você tem aprendido sobre Deus, enquanto servia ele
aqui?

Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
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