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Introdução 

Respeito, honra e piedade filial para com os pais e avós é um aspecto muito importante nas culturas asiá8cas 
e na maioria das outras culturas mundiais. As obrigações familiares não são facilmente quebradas e cada 
membro da família é obrigado a seguir a tradição familiar. Ele têm o dever de cuidar de seus pais idosos. “É 
comum que os pais asiá8cos mais idosos/da maioria do mundo con8nuem mantendo a postura hierárquica 
no relacionamento com seus filhos adultos (Garcia 2002:55).” Portanto, os filhos adultos muitas vezes não se 
opõem contra os desejos daqueles que são mais velhos. O compromisso familiar, especialmente no cuidado 
dos pais idosos do missionário, é uma grande preocupação e luta para esse. É uma obrigação para ele cuidar 
de seus pais idosos porque sua cultura valoriza a piedade filial. É também uma vergonha e uma desonra para 
a família se não cuidarem dos pais idosos ou se negligenciarem as suas responsabilidades e obrigações 
familiares. 

A tradição da piedade filial ainda prevalece e tem impacto no pensamento e no comportamento das pessoas. 
No entanto, devido às rápidas mudanças estruturais demográficas, econômicas e sociais, tornou-se cada vez 
mais diXcil para os jovens – ou seja, filhos de pais idosos – cuidar desses pais. Se os filhos não podem mais 
fornecer cuidados adequados e apropriados, torna-se responsabilidade da sociedade como um todo fornecer 
esses cuidados, especificamente por outros meios, como cuidados ins8tucionais de longo prazo. 

Uma das dificuldades que os missionários enfrentam com sua família secundária é a questão do sustento 
financeiro da família, ainda mais quando seus pais envelhecem e precisam de cuidados. Alguns familiares dos 
missionários os “pressionam” a fornecer apoio financeiro mensal. Isso gera um grande estresse e tensão ao 
terem que decidir se devem voltar para casa para cumprir sua obrigação ou con8nuar a responder ao 
chamado de Deus em sua vida. 

É provável que as famílias esperem que os missionários con8nuem a fazer sua parte para cumprir as 
obrigações familiares. A necessidade e a pressão para cuidar dos pais idosos dos missionários tem sido uma 
preocupação real para estes e suas organizações. Algumas dessas organizações encontraram um aumento no 
nível de desgaste entre seus obreiros de campo seniors e experientes. Esta é uma grande perda para os 
ministérios em suas organizações, bem como para as pessoas a quem estão ministrando. 

Sendo uma asiá8ca, abordarei a necessidade de cuidar dos idosos a par8r de uma perspec8va asiá8ca. Estou 
ciente de que a maioria das culturas do mundo compar8lharão essa preocupação comum de seus 
missionários para com seus pais idosos. No entanto, deve-se destacar que o cuidado com os idosos varia de 
acordo com a formação econômica, cultural, religiosa e educacional das famílias. 

Responsabilidades de Cuidar dos Idosos 

No contexto asiá8co, as crianças são vistas como “seguro” ou “esperança” para os pais quando envelhecem. 
Claro, isso está mudando rapidamente com a modernização. No entanto, a piedade filial é um valor cultural 
forte e levado a sério e, às vezes, a ponto de se tornar um fardo, especialmente para os missionários que se 
sentem obrigados e precisam deixar o campo para cuidar de seus pais. O que significa “cuidar dos pais?” A 
ideia tradicional de “cuidar” é tanto estar fisicamente presente quanto prover financeiramente para eles. 

No contexto asiá8co, cuidar de pais idosos frequentemente é visto como responsabilidade das filhas 
solteiras, porque, pelo fato de serem solteiras, são consideradas mais disponíveis para cuidar de seus pais. 
Isso aumenta a pressão para os missionários solteiros terem que deixar o campo mais cedo. Se não houver 



filha solteira, esse cuidado passa a ser responsabilidade do filho mais velho da família. A pressão aumenta 
ainda mais sobre o missionário se ele for o filho único. 

Áreas de cuidado 

Existem diferentes aspectos de cuidado que os pais esperam de seus filhos e isso pode ser muito diXcil, pois 
os missionários às vezes são estrangeiros em seu próprio país, estando longe de sua terra natal durante a 
maior parte de sua vida adulta. 

Uma das principais preocupações dos missionários é a dependência financeira de seus pais. Dependendo da 
idade dos missionários e da demografia de seus pais, essa dependência será adiada. Os pais que são da zona 
rural não terão estabilidade financeira para cuidar de si mesmos e, portanto, dependem mais dos filhos para 
sustentá-los financeiramente. Os pais da cidade muitas vezes são mais independentes financeiramente e 
conseguem cuidar de si mesmos tendo trabalho até a aposentadoria. Muitas vezes são mais independentes e 
gostam de viver por conta própria com a visita semanal dos filhos. Há uma expecta8va de querer que seus 
filhos sejam acessíveis a eles. 

Lidar com as necessidades Xsicas dos pais é uma questão importante. Ao contrário do Ocidente, na Ásia 
ainda há um es8gma social em torno do envio de idosos para uma ins8tuição de assistência, de acordo com 
o Dr. Jeyaindran (Yap 2015). As comunidades precisam estar confiantes de que as ins8tuições  podem aliviar 
alguma tensão no cuidado aos idosos. “Tornou-se uma norma aceitável que as pessoas mandem seus filhos 
para creches, mas ainda não é uma norma aceitável enviar um idoso para uma casa de repouso. Isso é visto 
como um tabu cultural, especialmente em uma sociedade conservadora. 

Um aspecto do cuidado é estar disponível para os pais sempre que precisarem de ajuda. Esta é uma norma 
esperada na cultura mundial majoritária. Uma mudança na percepção pública a respeito dos idosos pode 
remover alguns es8gmas sociais em torno do cuidado com os mesmos, mesmo que seja apenas semân8ca. 

Como igrejas ou agências enviadoras podem ajudar os missionários? 

Se houver pessoas na igreja ou enviadores de suporte de cuidado integral, estes podem ajudar os pais do 
missionário com planejamento financeiro e tomada de decisões sábias, reduzindo o fardo do missionário que 
muitas vezes pode não estar familiarizado com assuntos financeiros em seu próprio país. Uma recomendação 
seria que os enviadores visitassem os pais do missionário regularmente. Isso ajudaria a aliviar a pressão do 
missionário ter que voltar para casa para cuidar de seus pais, pois espera-se que eles estejam presentes ou 
disponíveis. É uma forma da igreja que envia poder mostrar seu apoio ao seu missionário. 

O que a Bíblia diz sobre cuidar de pais idosos? 

Leví8co 19:32 disse: “Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos”. Vejo que este texto está 
muito de acordo com a abordagem cultural majoritária de honra e respeito pelos mais velhos. Esta não é 
apenas uma visão de mundo asiá8ca ou cultural. Honrar os pais é bíblico. 

Jesus entendia as obrigações familiares e a necessidade de cuidar dos pais. Em João 19: 26-27, enquanto 
Jesus estava pendurado na cruz, Ele instruiu Sua mãe a seguir o discípulo a quem Ele amava e pediu a Seu 
discípulo que cuidasse de Sua mãe. Jesus compreendeu o chamado ao serviço e ao compromisso familiar. Ele 
não negligenciou nenhum de Seus chamados. Ele teve o apoio de Seus discípulos. 

Conclusão 



Existem diferentes entendimentos sobre como alguém pode cuidar, respeitar e honrar seus pais. Eu acredito 
que cada indivíduo precisa batalhar e chegar a um acordo sobre como ele precisa cuidar de seus pais na Ásia 
moderna/cultura mundial da maioria que está mudando rapidamente. As organizações missionárias e a 
igreja de envio precisam dar espaço e apoiar seus missionários caso decidam voltar para casa para cuidar de 
seus pais. 
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