
 

 

 

Orientações para a igreja local 
A Covid-19 suscita várias questões para as igrejas no mundo todo. Este documento oferece orientações 

para as igrejas locais em sua resposta à pandemia. 

A Covid-19 propaga-se através do contato próximo entre as pessoas (a menos de 2 metros de distância), 

quando as gotículas expelidas principalmente através de tosses e espirros são passadas de uma pessoa 

para outra. A doença também se propaga através do contato físico, quando as pessoas tocam objetos 

infectados e, então, tocam a boca, os olhos ou o nariz ou outras pessoas, sem terem lavado as mãos. 

 Os sintomas incluem: 

● febre e cansaço 

● uma tosse nova e contínua 

● dificuldade para respirar 
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Por todo o mundo, quase todos os países estão fechando os locais de encontro de pessoas, inclusive os 

locais de culto, pois os espaços públicos tornaram-se pontos de rápida propagação da Covid-19. Esse 

fechamento é por um período de tempo limitado e para o bem das igrejas e das comunidades. Os 

membros das igrejas não devem abandonar o chamado para o culto e a comunhão, mas todos nós, por 

amor e preocupação pelo bem-estar dos outros, devemos fazer nossa parte ajudando a limitar a 

propagação da doença. Portanto, se os cultos não puderem ser realizados em um prédio, da forma 

tradicional, é importante pensar criativamente sobre como a "igreja" poderia ser durante a pandemia. 

Filipenses 2:4 (NVI-PT) lembra-nos: "Cada um cuide, não somente dos seus interesses, 
mas também dos interesses dos outros." 

 

O que a igreja pode e deve fazer durante a pandemia de Covid-19 

 

Promover mensagens corretas, atualizadas e claras: 
As igrejas e os seus líderes devem se comunicar claramente com sua 
comunidade e tentar influenciá-la para o bem. É importante fornecer 
mensagens claras e simples sobre a Covid-19, que sejam adequadas ao 
contexto (por exemplo: assentamentos urbanos informais) e fundamentadas 
em evidências. Use formas criativas de promover mensagens corretas, 
inclusive por telefone e através das redes sociais, de vídeos e de cartazes. As 
mensagens devem incluir as medidas de higiene recomendadas para evitar a 
infecção. 

● Lave as mãos regularmente com sabão, por pelo menos 20 segundos. 
● Tussa e espirre em um lenço e, depois, descarte-o imediatamente, de 

forma segura. Se não tiver um lenço, tussa e espirre na parte interna 
do braço, com o cotovelo dobrado sobre o rosto. 

● Evite tocar o rosto. 

 

Combata as mensagens falsas e prejudiciais para evitar o pânico e prevenir o 
estigma:  
Devido ao medo ou à ignorância, muitas mensagens errôneas estão sendo 
espalhadas, levando ao estigma e a falsas acusações contra as pessoas que 
contraíram a doença. As pessoas talvez não compreendam como o vírus se 
propaga e podem ficar desconfiadas dos outros sem terem motivo. As 
informações incorretas podem causar isolamento, danos e morte. Os líderes 
religiosos devem ouvir a comunidade para descobrir que mensagens 
prejudiciais estão circulando e se pronunciarem para corrigi-las. Essa é uma 
oportunidade para acalmar os medos e promover as atitudes e os 
comportamentos positivos. 

 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-guidance-for-response-in_urban-informal-settlements-pt.pdf?la=en
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Seja um modelo de comportamento seguro: 
Os líderes das igrejas devem ser um modelo de comportamento seguro, com o 
potencial de salvar vidas e prevenir a transmissão. Eles devem dar o exemplo, 
lavando as mãos regularmente e seguindo as orientações sobre o 
distanciamento físico. À medida que o número de casos aumenta, mais 
pessoas poderão precisar ficar em casa e "se distanciar fisicamente" dos 
outros. Isso é extremamente importante para reduzir a propagação do vírus, e 
os líderes das igrejas podem dar um bom exemplo seguindo as diretrizes de 
saúde do governo. 

 

Cuide da congregação: 
Os membros das igrejas podem se sentir isolados, preocupados e assustados. 
Talvez nem todos eles tenham tido acesso a boas informações sobre a 
Covid-19. Eles podem se sentir tristes por não estarem se reunindo com outras 
pessoas. Encontre formas através das quais os membros possam se manter 
conectados e oferecer apoio e incentivo espiritual uns aos outros. Ajude as 
famílias a crescer em sua vida espiritual através da oração e da leitura da 
Bíblia. Isso pode incluir estudos bíblicos em casa, a criação de um grupo de 
WhatsApp ou telefonemas periódicos entre as pessoas. 

● Mantenha-se em contato por telefone, especialmente com as pessoas 
que se sentirem solitárias, não tiverem acesso a informações 
atualizadas ou forem mais vulneráveis. 

● Crie um grupo de WhatsApp para se oferecer para orar pelas pessoas, 
compartilhar palavras de incentivo ou mesmo para enviar um sermão 
ou uma reflexão bíblica para todos. 

● Compartilhe estudos bíblicos que possam ser feitos em conjunto pelos 
familiares (no mesmo agregado familiar). 

 Cuide da comunidade, especialmente dos mais vulneráveis: 
A Igreja não existe para si mesma, mas para amar a Deus e ao próximo. Os 
cristãos devem dar o exemplo do estilo de vida de Jesus durante este período 
através de suas palavras e ações, vivendo e falando sobre uma vida de 
esperança, amor e cuidados com o próximo. Isso combaterá o desespero, o 
medo e alguns dos comportamentos egoístas que talvez vejamos neste 
momento. As pessoas com menos risco (os jovens  e as pessoas saudáveis) 

1

estão em melhor posição para servir. Encontre formas de engajar os jovens em 
planos para diminuir a propagação do vírus. Por exemplo: 

● Compartilhar informações, tais como a localização dos pontos de 
lavagem de mãos ou outras informações úteis. 

● Verificar se as pessoas vulneráveis e isoladas têm alimentos suficientes 
e se suas necessidades básicas estão sendo atendidas. 

● Responder à solidão e ao medo, por exemplo, criando um grupo de 
apoio e oração por telefone ou através das redes sociais, se possível. 

● Considerar outras oportunidades de responder a esta pandemia na sua 
comunidade (veja os recursos adicionais abaixo).  

1Os jovens também podem se infectar, mas geralmente têm uma melhor capacidade de recuperação. 
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 Ajude os membros da igreja a usar a Bíblia para moldar suas atitudes e 
respostas ao vírus: 
Em momentos como este, precisamos garantir que estejamos falando e agindo 
com amor. A Bíblia mostra que não podemos fazer uma ligação direta entre o 
pecado de uma pessoa e os desastres que ocorrem no mundo, inclusive a 
Covid-19. Não podemos culpar ou estigmatizar as pessoas que contraíram a 
doença. Mas a Bíblia ensina que vivemos em um mundo caído, em que os 
relacionamentos foram rompidos, onde o sofrimento e a doença fazem parte 
da nossa realidade. Queremos que as pessoas vivenciem a promessa de Jesus, 
de uma vida plena (João 10:10), e isso pode ser feito respondendo às 
necessidades das pessoas em todos os aspectos da vida: físicos, espirituais e 
emocionais. (Este recurso talvez lhe seja útil: Uma perspectiva cristã sobre a 
Covid-19) 

 Interceda a Deus pelo fim da Covid-19: 
A igreja recebeu a armadura completa de Deus para responder ao 
corrompimento deste mundo (Efésios 6:10-20). Sabemos que nossas batalhas 
não são realmente físicas, mas, sim, contra os "poderes deste mundo de 
trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais" (Efésios 6:12). 
Portanto, a oração é importante neste momento. Jesus entende nossos medos 
e preocupações e pede-nos que os levemos a ele em oração (1 Pedro 5:7). 

 
 

 

 
Outros recursos: 

● Tearfund Aprendizagem: Recursos sobre a Covid-19 

● Pete Greig e 24-7 Prayer: Um recurso de oração contemplativa (em inglês) 

 

 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/tearfundachristianperspectiveoncovid19ptv20.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/tearfundachristianperspectiveoncovid19ptv20.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19/?sc_lang=pt-PT
https://downloads.24-7prayer.com/pdf/Prayers/cv%20prayer%20slides.pdf

