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Assim como todos os demais setores da sociedade, as igrejas e as organizações Cristãs não foram 
a exceção com relação aos efeitos negativos do COVID-19. Muitos cristãos também foram 
prejudicados pela perda de renda, familiares doentes e o estresse do confinamento no lar.

Essa situação tem mobilizado as congregações para responder às necessidades espirituais, 
econômicas, alimentares e familiares. A Igreja foi desafiada a demonstrar um senso de unidade 
para superar a crise.

Durante o encontro de uma das denominações mais representativas do continente, os pastores 
foram instados a cuidar especialmente de sua saúde física, emocional e espiritual. Na prática, 
recomenda-se que eles encontrem um amigo de confiança para os ajudarem a processar as 
decisões e a liderança1. Este é um novo momento, mesmo para pastores e líderes.

O fechamento dos templos ou salas de reunião exigiu que as congregações e organizações cristãs 
adotassem estratégias diferentes de acordo com as suas possibilidades. Deus permitiu que a 
igreja viesse a utilizar as novas tecnologias para enfrentar esta crise, mas elas verdadeiramente 
farão sentido se nos permitirem construir uma ponte com as pessoas, para que elas conheçam e 
sejam redimidas por Jesus.

A generosidade tem se manifestado de diferentes maneiras. As associações cristãs tomaram a 
iniciativa de oferecer escuta psicológica ou acompanhamento às pessoas que se viam sozinhas 
durante a quarentena. Por outro lado, o apoio entre os cristãos, o aconselhamento e o espírito 
coletivo, entendemos que resultam em um elemento de cura emocional, essencial para enfrentar 
os desafios da convivência.

LATINOAMÉRICA

CONTINUA BATENDO NAS CASAS. DIA 7
A Igreja Cristã na América Latina tem diante de si o desafio de manter viva a sua missão, 

enquanto seus templos permanecem fechados. As tecnologias digitais tornaram-se uma grande 
ajuda na comunicação de uma mensagem de esperança e na coordenação da ajuda para 

aqueles que mais precisam.

Algumas congregações têm colaborado para aliviar os efeitos da pandemia, doando materiais de 
saúde ou alimentos em larga escala, além de disponibilizar seus templos para abrigar pessoas, que 
no meio da crise ficaram sem um lugar para passar a noite.

Agora, não devemos esquecer que existem organizações ou pequenas congregações que não têm 
essas possibilidades. Algumas delas se viram obrigadas a entregar seus prédios alugados porque 
não podem mais pagar por eles, nem têm acesso à tecnologia ou a recursos para apoiar seus 
membros em suas necessidades materiais.

Estas congregações precisarão receber diferentes tipos de ajuda para continuar cumprindo sua 
missão. A Bíblia relata repetidamente que a generosidade se manifesta com dinheiro e também 
compartilhando experiências, conselhos e treinamento.

Otto Kladensky2 relata que muitos dos que desempenham a função pastoral não têm o 
treinamento necessário para dominar o uso das tecnologias digitais. Portanto, ele entende que, 
além da capacitação solidária entre os pastores, é importante fornecer para eles bancos de dados 
com "material digital relevante para motivar e mobilizar a cada crente para ser uma testemunha de 
Cristo".

Por outro lado, fontes da Cooperação Missionária Ibero-Americana (COMIBAM) constataram 
que muitos missionários viram a necessidade de retornar aos seus países de origem. Os 
missionários enfrentam um “dilema moral” que eles devem processar adequadamente.

Há ocasiões em que o missionário "é perseguido pela idea de que traiu seus valores pró-sociais mais 
importantes e a de que faltou com a sua própria ética”3, por isso, nesta situação, a Igreja também tem 
uma oportunidade propícia para demonstrar amor a seus enviados, dando a eles moderação e 
suprimento para as suas necessidades.

Geralmente, os seres humanos fazem planos futuros pensando que temos o controle absoluto de 
nossas vidas e a crise nos faz lembrar que somos todos frágeis e suscetíveis. Muitos de nós 
podemos acreditar que estamos indo aos templos para ter um encontro com Jesus, no entanto, é 
Ele quem continua batendo à porta de nossas casas, esperando poder entrar e jantar conosco.
A Igreja tem uma missão, e essa missão bate no coração de cada crente.

“Jesus disse: Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
 e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu 

estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém”. 
Mateus 28: 19-20 Almeida Corrigida Fiel (ACF1994).
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1    https://spanish.christianpost.com/article/lderes-de-la-iglesia-llamados-a-prepararse-para-un-cambio-a-largo-plazo-en-la-forma-en-que-las-personas-adoran-en-medio-de-una-pandemia.html
2    Máster en teología. Asesor de Global Proclamation Commission y Catalizador por medio de Trainers of Pastors International Coalition
3    https://www.comibam.org/es/dilema-moral-en-misiones-y-en-tiempos-del-coronavirus/
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