
 

 

 

PRISMA - Escola Missionária Intercultural para 

Latino-americanos, europeus e norte-americanos 

MOVIDA Suíça – Walzenhausen 

 

INFORMAÇÃO BÁSICA – 2020 
 

DE QUE SE TRATA A ESCOLA? 

É um programa teórico e prático intensivo, de 10 semanas, que a MOVIDA oferece na Europa, para jovens 

que desejam realizar um treinamento básico missionário intercultural. 

 

Isto significa que irão ter aulas, trabalhar e compartilhar a vida com jovens de outras nações e outras 

culturas; que falam outros idiomas e tem outros costumes. Você deve vir disposto a aprender e a se 

adaptar aos novos costumes, comidas, horários, formas de pensar e de fazer as coisas. 

 

Objetivos – Propósito - QUEREMOS QUE O ALUNO… 

 Cresça e aprofunde o seu relacionamento com Jesus.   

 Conheça melhor a si mesmo e a vontade de Deus para sua vida. 

 Desenvolva habilidades e competências interculturais. 

 Adquira fundamentos bíblicos sobre a missão e o discipulado. 

 Seja confrontado com o seu chamado ao trabalho missionário transcultural e tome decisões. 

 Compreenda e consiga se comunicar de forma básica em alemão ou espanhol (conforme corresponda). 

 Coloque em prática o que aprendeu. 

 

QUEM ORGANIZA O PRISMA? 

PRISMA é um programa da MOVIDA a nível internacional e é organizado pela equipe de missionários e 

colaboradores da MOVIDA SUÍÇA, a qual se integram também outros missionários da MOVIDA na América 

Latina e USA. 

 Diretor do PRISMA: Thomas Vögelin 

 Coordenadores de PRISMA: Scott Langemier, Febe Zanetti junto à outros missionários da MOVIDA. 

 Secretaria Acadêmica: Febe Zanetti junto com outros colaboradores. 

 Equipe de Apoio: Scott e Manuela Langemeier, Michela Vögelin, Reinaldo e Eugenia Dyck, e outros. 

 

QUANTO TEMPO DURA E EM QUE DATA SERÁ FEITO? 

 O programa dura 10 semanas (2 meses e meio) e há 2 opções para o ano de 2020: 

 PRISMA 2020.1 Inverno: 05 de janeiro a 14 de março (inclui dia de chegada e retorno) 

 PRISMA 2020.2 Outono: 04 de Outubro a 12 de Dezembro (inclui dia de chegada e retorno) 

 



 

 

EM QUAL LUGAR? 

 Hospedagem e Aulas teórico-práticas: na Base da MOVIDA em WALZENHAUSEN, SUÍÇA. 

 Estágio: Em pelo menos 5 países da Europa por período.   
 

EM QUE IDIOMA SÃO AS AULAS? 

 As aulas e quase todo o programa são realizados em ESPANHOL com tradução ao inglês, alemão 

ou português, segundo à necessidade dos alunos. 

 As aulas de idioma são: ALEMÃO para os que falam espanhol ou português, e ESPANHOL para os 
europeus e norte americanos. 

 
QUAL CONTEÚDO E QUE TEMAS SE DESENVOLVEM NA CAPACITAÇÃO? 

 
 DISCIPLINAS E SEMINÁRIOS 

A. Vida Devocional 

 Meu relacionamento com Deus (Disciplinas espirituais) 

 Comunicando a minha fé efetivamente (Bases bíblicas da fé) 

 Discipulado e Seguimento 

 Biografias Bíblicas 

 Vida missionária atual 
 

B. Bases Bíblicas das Missões 
 A Missão no Antigo Testamento 

 Jesus e a missão 

 O livro de Atos, a Grande Comissão e os escritos de Paulo 

 A Missão Continua (A Missão depois do N.T.) 

 A Missão no século XXI    
 
C. Transculturalização 

 Choque cultural e trabalho em equipe multicultural 

 Os outros e nós (Antropologia, comunicação cultural, Contextualização e Integração cultural, 

comunicação do evangelho em contextos interculturais) 

 As religiões do mundo 

 Europa: história, sociedade e situação espiritual 

 Aprendizagem de novos idiomas (Alemão) 

 Trabalhando com Refugiados e Muçulmanos 
 

D. Ferramentas para o desenvolvimento de habilidades 
 Liderança bíblica e trabalho em equipe 

 Finanças e missão 

 Resolução de conflitos 

 Descobrindo meus dons e talentos 
 

 Exercícios espirituais 
 Oração e Intercessão pelo mundo 

 Leitura da Bíblia e outros livros 



 

 

QUAIS PROFESSORES IRÃO DAR OS TEMAS? 

As aulas serão ministradas por missionários da MOVIDA que estão trabalhando na Europa e América 

Latina. Como também professores convidados de diferentes países e idiomas, reconhecidos por sua 

trajetória de vida. Tais como: 

 Jesús Lodoño (Espanha) 

 Jonathan Lewis (USA) 

 Peter Schädler (Áustria) 

 Allan e Patty Matamoros (Costa Rica) 

 

 Thomas Vögelin (Suíça) 

 Décio e Elba de Carvalho (Brasil – Porto Rico  

 Mike Johnson (USA) 

 E outros  

 

COMO SERÁ O PROGRAMA DIÁRIO E QUAIS ATIVIDADES REALIZAREMOS? 

 Programa diário em Walzenhausen de segunda-feira a sexta-feira:   

HORA ATIVIDADE 

06:30 Acordar 

07:00 Café da manhã 

07:30 – 08:00 Tarefas práticas  

08:30 - 08:50 Devocional em grupo 

9:00 - 12:10 Aulas teóricas 

12:15 – 12:45 Almoço 

13:15 – 17:15 Trabalhos práticos de serviço 

17:45 – 19:00 Aulas de Alemão 

19:00 Jantar 

20:00 – 22:00 Aulas, atividades especiais, internet 

23:00 Descanso (luzes apagadas e silêncio total) 

 Atividades do final de semana: 

 Trabalhos práticos na casa e quintal da MOVIDA. 

 Visita às igrejas. 

 Atividades com outros grupos de igrejas. 

 Viagens da MOVIDA. 

 Passeios e atividades recreativas. 

 Tarefas práticas na casa e quintal da MOVIDA: 

 Tarefas domésticas: cozinhar, limpar banheiros, limpar pisos, lavar roupa de cama, ordenar espaços, 

arrumar quartos. Preparar grandes quantidades de comida em conservas, separar e levar lixo para 

reciclar.  

 

 Trabalhos fora da casa: Plantar, regar e cuidar das plantas e flores. Plantar, regar, colher e cuidar da 

horta, colher frutas, cortar grama, cortar lenha, cuidar dos animais, limpar currais de animais, 

limpar o pátio e grandes superfícies, tirar a neve, ajudar em construções, etc. 

 



 

 

COMO SERÃO AS PRÁTICAS MISSIONÁRIAS? 

Durante o tempo da Escola haverão duas viagens missionárias (de 10 e 18 dias) dentro de um 
contexto transcultural, apoiando o trabalho de igrejas e missionários em evangelização, serviço 
social, trabalho com jovens, refugiados, etc. Nos fins de semana também haverá práticas com igrejas 
da Suíça, Alemanha e Áustria. Posteriormente vamos informar quais serão os dois países onde se 
realizarão os estágios.  

 

QUANTO TENHO QUE INVESTIR? 

1. Cobrir os gastos da sua passagem de avião e transporte, do seu país até Walzenhausen (Suíça) e 

de Walzenhausen até o seu país. 

2. Cobrir os gastos de seguro de viagem e seguro médico. 

3. 1.450 Euros pelas 10 semanas da ESCOLA, que cobrem: 

 A hospedagem em Walzenhausen. 

 A comida em Walzenhausen e nas viagens (café da manhã, almoço, jantar e lanches). 

 O transporte para as diferentes atividades, entre Walzenhausen e outras cidades na 

Alemanha, Suíça e Áustria. 

 As viagens para as práticas nos diferentes países da Europa, como também todos os 

gastos de hospedagem, transporte, comida, materiais, etc. 

 Os materiais educativos. 

4. Você deve prever seus gastos pessoais (higiene pessoal, viagens fora do programa, alimentos ou 

bebidas que você pessoalmente precise, etc.) Recomendamos prever mínimo 100 Euros. 

5. O pagamento faz em duas partes: Um depósito de 250 Euros, 9 semanas antes de cada período e 
o restante 7 semanas antes, também com depósito. Os detalhes específicos serão enviados 
quando você já recebe a aprovação da participação.  
 

QUAIS REQUISITOS E OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PRECISO CONSIDERAR? 

 Se você ainda não está em contato com a MOVIDA, sugerimos que entre em contato com o escritório 

da sua Região e se informe sobre os programas. Veja as possibilidades de participar de um CIMA, CIMA 

DAY ou alguma atividade que a MOVIDA organize em seu país até a data da sua viagem. Isso nos 

ajudará no processo de aceitação e ao mesmo tempo te ajudará a entender os objetivos que temos 

como ministério. 

 Devido à característica internacional, sujeito a regulamentos e leis internacionais de viagens e seguros 

médicos, você só pode participar se já completou 18 anos. 

 O apoio do seu pastor, da sua igreja e da sua família é muito importante. Você vai precisar tanto do 

apoio espiritual, emocional como também financeiro deles. Por isso recomendamos que você converse 

desde o começo com estas pessoas, explique que está planejando fazer esta capacitação missionária e 

que vai precisar o máximo de apoio possível. 

 Você deve ser um cristão comprometido com Jesus, que frequente regularmente a uma igreja cristã 

e está sujeito a um líder ou mentor espiritual (pastor ou líder de anciãos); que também possa 

testemunhar de tua vida e se comprometer a te dar cobertura espiritual e emocional durante o tempo 

que você estiver com a MOVIDA. 



 

 

 Considere que estará viajando a Europa para fazer uma capacitação missionária transcultural e não 

uma viagem turística. No seu tempo de 10 semanas conosco não terá tempo para fazer viagens fora 

do programa ou tirar férias. Pode fazer isso antes ou depois. 

 Além das tarefas domésticas mais comuns como cozinhar, limpar banheiros, limpar pisos, lavar roupa, 

etc., alguns trabalhos práticos, algumas vezes, exigirão esforço físico. Você deve vir disposto a fazer 

trabalhos que talvez nunca tenha feito antes, como por exemplo: regar e trabalhar em uma horta, 

cortar grama, cortar lenha, limpar currais de animais, limpar o quintal e grandes superfícies, tirar neve 

com a pá, ajudar na construção, preparar grandes quantidades de comida para armazenar, etc. 

 Deve vir com o espírito e o coração aberto a uma nova cultura, uma nova forma de pensar, fazer e 

viver. Muitas coisas serão muito diferentes do que você conhece. Deus vai trabalhar profundamente no 

seu caráter, nas suas crenças, nos seus costumes e no seu coração. Aprender alemão será parte de 

todo o processo. Se puder fazer um curso antes de vir, vai ser de muita ajuda. 

 QUE PASSOS DEVO DAR? 

1. POSTULAR para a Escola: Se não recebeu o formulário de postulação com esse documento, pode 

solicitar a brasil@movida-net.com ou por WhatsApp: +55 41 99285 7651 (Félix Rodríguez) ou +55 86 

99802 6600 (Joel Roggensinger) 

2. ENTRAR EM CONTATO COM O ESCRITÓRIO DA MOVIDA DA TUA REGIÃO. Envie o teu formulário de 
Postulação ao e-mail brasil@movida-net.com, para logo fazer a primeira entrevista. Com a aprovação 
da MOVIDA Brasil, o processo continua desde a MOVIDA Suíça.  

3. PASSAPORTE, VISTO E SEGUROS MÉDICOS: 
Certifique-se de ter o seu passaporte válido para o tempo que durar o curso até a data de retorno, e 
acima de tudo, que sua nacionalidade te permita entrar como turista na Europa (ou em todo caso se 
puder solicitar um VISTO). Nós não tramitaremos o VISTO por você. 

4. APRESENTAR O SEU PROJETO DE CAPACITAÇÃO MISSIONÁRIA COM A MOVIDA: 

Recomendamos que você comece desde já a conversar com seus pastores, família e amigos para que 

os convide a ser parte do seu projeto. MOVIDA é uma organização missionária sem fins lucrativos, que 

vive e funciona com a contribuição de doações de irmãos da Europa, EEUU e América Latina. Por isso, 

cada missionário tem uma igreja “enviadora” ou “sustentadora” e um grupo de amigos que o apoia 

com oração e financeiramente. Na MOVIDA estamos dispostos para te guiar nesse processo. 

5. BUSCA E COMPRA DE VOOS: 

É importante que você receba a aceitação de sua postulação antes de comprar a passagem e fazer o 

primeiro depósito. Junto com a aceitação da postulação você receberá toda a informação que precisa 

para comprar seu voo, fazer o pagamento da contribuição para o curso, etc.  

6. GARANTIR AS FINANÇAS PARA A ESTADIA: 

Deve ter “garantida” as finanças antes de viajar. Fazer o depósito de reserva da sua vaga e o depósito 

completo antes de viajar. 

7. LER E ACEITAR O DOCUMENTO “Acordo de condições de participação e as regras de bom 

comportamento”. O acordo de participação também deverá ser lido e aceito antes de viajar. 
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Para mais informações, dúvidas e consultas: 

Em Espanhol e Alemão: 

Febe Elisa Zanetti 

Coordenadora e Secretaria Acadêmica PRISMA 

E-mail: febe.zanetti@movida-net.com  

Fone-WhatsApp: +41 77 529 0791 

Skype: febezanetti 

 

Em Português: 

Félix Rodriguez Cuevas 

Líder MOVIDA Brasil-Sul/Sudeste 

E-mail: felix.rodriguez@movida-net.com  

Fone-WhatsApp: +55 41 99285 7651 

Skype: felix.cec 

 

Joel Roggensinger 

Líder MOVIDA Brasil-Norte/Nordeste 

E-mail: joel.roggensinger@movida-net.com  

Fone-WhatsApp: +55 86 99802 6600 

Skype: roggel007 

 

MOVIDA SUÍÇA 

Sonnenberg 1      + 41 71 888 0588 

9428 Walzenhausen     + 49 7203 34601 45 

Suíça 

 

MOVIDA BRASIL 

Rua Adílio Ramos, 1481, Bairro Alto   + 55 (41) 99285 7651 

82820-100 Curitiba-PR     + 55 (41) 2112 9105 

Brasil 

 

Website: www.movida-net.com 
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