
 

 

Conduzir atividades religiosas 
remota ou virtualmente 
A maioria dos líderes religiosos e das comunidades de fé provavelmente tomará a decisão de 

cancelar cultos e outras reuniões e encontros por um tempo durante a pandemia de Covid-19. 

Grandes reuniões ou encontros estão proibidos ou sendo evitados em muitos países. Os líderes das 

igrejas devem lembrar que são importantes referências em suas comunidades, podendo reforçar as 

recomendações do governo e mostrar como as comunidades podem se conectar por meio de 

atividades remotas ou virtuais. As sugestões a seguir já estão sendo seguidas por muitos líderes 

religiosos a fim de manter conexões com e entre seus membros usando soluções de alta e baixa 

complexidade tecnológica. Quando tecnologias on-line são utilizadas, os líderes religiosos podem 

considerar a possibilidade de prestar informações sobre os riscos potenciais de segurança e 

proteção, particularmente quando se trata de crianças e adultos vulneráveis.  
1

Use a tecnologia para manter o senso de comunidade e continuar a oferecer 
oportunidades de adoração  
Considere como a sua comunidade de fé ou organização confessional pode usar a tecnologia para 

que os cultos e outros eventos religiosos possam ser disponibilizados on-line. Considere trabalhar em 

parceria com outras organizações para aproveitar ao máximo a comunicação on-line. Por exemplo:  

● Filme ou grave cultos de adoração e 

cerimônias, transmita-os ou publique-os 

nas redes sociais.  

● Continue prestando apoio pastoral às 

pessoas pelo telefone, pelas redes sociais 

e plataformas com recurso de vídeo (ex. 

WhatsApp).  

● Use uma plataforma remota ou virtual de 

reuniões (ex. Skype ou Zoom) ou recursos 

de teleconferência para reuniões ou 

encontros pequenos e interativos de 

oração.  

● Amplie o uso da televisão e do rádio. 

 

1 Este material é uma adaptação das orientações da Organização Mundial da Saúde para organizações 
confessionais e líderes religiosos. 

 

https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
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Use soluções de baixa complexidade tecnológica para manter atividades 
religiosas na comunidade  
 

Nem todas as organizações confessionais têm a capacidade de interagir com seus membros usando 

tecnologias avançadas. Mesmo assim, a comunidade pode continuar a se conectar das seguintes 

maneiras: 

● Chamadas telefônicas entre os membros da comunidade de fé para que se apoiem 

mutuamente em oração, em pares, e uso de aplicativos de telefone para troca de mensagens 

como o WhatsApp. 

● Criando oportunidades para que os membros da sua igreja possam participar de atividades 

religiosas juntos remotamente (orações, liturgias específicas etc.), talvez no mesmo horário 

todos os dias ou toda semana, apesar de estarem separados fisicamente. 

● Incentivando pessoas e famílias a orarem ou participarem de atividades espirituais. Consulte 

os recursos bíblicos da Tearfund sobre a Covid-19, que incluem estudos bíblicos e uma seção 

sobre “Oração e práticas espirituais”. 

● Compilando e distribuindo pedidos de oração. 

 

 

 

https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19/biblical_resources_for_covid-19/

