
 
 

COVID-19 

Orientações sobre a inclusão nos processos de 

Transformação da Igreja e da Comunidade (TIC) e da 

Mobilização da Igreja e da Comunidade (MIC) 

Para todos os países e programas   

POR QUE ELA É NECESSÁRIA? 

As igrejas e comunidades encontram-se em uma situação complexa. A pandemia da Covid-19 

interrompeu a ordem social, afetou as redes de segurança social e fechou temporariamente as 

igrejas e outros prédios comunitários. Todos estão aprendendo a lidar com a restrição de 

movimento e a limitação do contato social. É necessário adaptar-se rapidamente a uma nova 

maneira de operar.  

PERGUNTAS-CHAVE  

● Como podemos garantir que pessoas marginalizadas e vulneráveis sejam incluídas ao nos 

comunicarmos e interagirmos com as comunidades? 

● Sem os serviços das igrejas e as reuniões da comunidade, como podemos coletar dados sobre as 

lacunas nos serviços que afetam os grupos marginalizados e vulneráveis? 

● Como podemos ajudar as comunidades e as igrejas a se adaptarem a uma nova forma de 

funcionar? 

COMO PODEMOS RESPONDER? 

ESTEJA CIENTE DOS GRUPOS VULNERÁVEIS 
● Identifique quem são as pessoas mais marginalizadas e vulneráveis na comunidade. 

● Identifique as responsabilidades e os papéis necessários das partes interessadas para 

permitir um plano interagencial de mitigação inclusivo. 

● Identifique e registre qualquer forma nova de exclusão resultante da Covid-19 que 

possa exigir uma intervenção específica. 

COMUNIQUE AS NOVAS MEDIDAS DE FORMA INCLUSIVA 
● Comunique claramente o que significa quarentena (ou confinamento) usando 

informações de fontes confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Garanta que todos recebam as informações de uma forma que possam entendê-las e 

usá-las.  

● Certifique-se de que as pessoas idosas e mais vulneráveis saibam que medidas devem 

tomar para se manterem seguras. 

ADAPTE DE FORMA INCLUSIVA E POSITIVA 

● Promova a acessibilidade aos recursos de saúde e higiene para todos (por exemplo:  os 

cadeirantes precisam alcançar o sabão). 

● Realize reuniões virtuais e estudos bíblicos (via Zoom, Skype, etc.) para manter contato 

com os membros da comunidade de maneira segura. 

● Incentive os líderes das igrejas e das comunidades a dar o exemplo e fornecer 

orientações sobre as medidas que as pessoas devem tomar para manter a si e aos 

outros seguros, tais como praticar o distanciamento físico e lavar as mãos.  

 



 
 

RECURSO: COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication 

 

Para obter mais informações e orientações ou suporte aprofundado sobre um aspecto específico: 
gender-and-protection@tearfund.org  

 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf

