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primeiras palavras
Este ano de 2020 tem sido bem interessante. Estamos nos reinventando, nos atualizando. 
Isto em todas as áreas. Profissional, familiar, financeira... É claro que a transformação 
chegou também na Igreja, afetando diretamente a forma de cultuar a Deus regularmente. 
Essa mudança trouxe muitos questionamentos: Como será o “novo normal”? Como será o 
novo cristão? Quais os caminhos da igreja pós-pandemia?

A última edição da revista LITERAL, em março deste ano, apresentou a IGREJA NA 
ERA DIGITAL. Logo depois do lançamento do volume 4, a Igreja precisou imergir no 
mundo online com o início da quarentena e a proibição de cultos presenciais. Numa 
iniciativa inédita, propus aos colunistas uma série de lives abrangendo o tema Igreja na 
pandemia, e esse conteúdo transformou-se em um livro já editado e lançamento pela 
Editora Vida com o título: Cristianismo pós-pandemia – impacto e oportunidades (www.
cristianismopospandemia.com.br).

Agora esta edição traz uma reflexão sobre o papel da Igreja no mundo. Muitos têm 
pensado e debatido sobre este tema. Afinal, por que estamos aqui? A Igreja tem realmente 
cumprido o seu papel? Diante da pandemia, como foi a reação dos cristãos e o que isso 
representou para o Corpo de Cristo? Qual o futuro do cristianismo no Brasil e no mundo?

Vamos juntos fazer uma jornada analisando os diversos aspectos e os rumos desta “nova 
Igreja”. Repensando aspectos importantes na pregação do Evangelho. Revendo conceitos 
de missão. Imergindo em importantes assuntos teológicos. Queremos levá-lo(a) a refletir 
sobre o papel da Igreja no mundo e entender os desafios da comunicação para proclamar 
com eficiência as boas novas às pessoas. 

Contamos com seu apoio e divulgação deste importante ministério para a liderança cristã 
brasileira. Compartilhe, participe! Que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas e 
edificadas com esse conteúdo. 

Neriel Lopez
Profissional com mais de 30 anos de experiência na área de comunicação e marketing . Desde 1989 atua no 
ministério de comunicação para o segmento cristão, contribuindo com diversas igrejas, ministérios, editoras, 
eventos (Expo Cristã e FLIC), entre outros . Atualmente também é palestrante e consultor de marketing, 
desenvolvendo projetos em comunicação, design gráfico, marketing e marketing digital (www .neriellopez .
com .br) . É editor da Revista Literal (www .revistaliteral .com .br) e CEO da NLopez Comunicação e Marketing 
(www .nlopez .com .br) . Organizador do livro Cristianismo pós-pandemia – impacto e oportunidades (Editora 
Vida, 2020) e autor do e-book Ministério de Comunicação – noções básicas e conceitos de marketing para 
você implementar em sua igreja (Literal Books, 2020) .
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primeiras palavras

Selecionados e organizados pelo comunicador Neriel Lopez, os 
articulistas e temas apresentam reflexões sobre confinamento, 
comunicação, técnicas para transmissão ao vivo, novos rumos 
da pregação, cuidado com a imagem, virtualização do sagrado e 
até mesmo uma visão sobre o Apocalipse.

Uma nova Igreja está
surgindo. Mais forte.
Mais abrangente.

Com maior alcance.
   

editora_vida

editoravida

editoravida
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A Revista Literal é uma 
publicação da Literal Books 

Editora dirigida à liderança cristã 
brasileira . Seu conteúdo oferece 

orientação bíblica, 
clara e segura .

Coordenação editorial 
Neriel Lopez

Revisão 
Ana Paula Costa

Projeto gráfico e diagramação
NLopez Comunicação

contato@nlopez .com .br

Participaram desta edição: 
Ana Muradas

Atilano Muradas
Cassia Blessed
Elis Amâncio

Fabiano Medeiros
Jairo de Oliveira
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Mário Simões
Rafael Bandeira

Sandro Bier
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a opinião da revista .

 É permitida a reprodução, 
total ou parcial, do conteúdo 

do material editorial publicado, 
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Nossa missão
Servir e fortalecer os pastores, 
líderes e cristãos em geral com 

conteúdo relevante e prático que 
incentive a fidelidade bíblica e a 

eficácia pastoral .
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reflexão

Por que 
estamos 
aqui?
Magno Paganelli
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Os primeiros meses de 2020 foram 
bastante suspeitos, usando uma 
palavra amena para expressar o que 
houve. Pela primeira vez em nossa 
geração o planeta parou. Mudamos a 
nossa rotina e nos perguntamos sobre 
o que houve. Nos atentados de 11 de 
setembro, em 2001, que foi um evento 
local com repercussões internacionais, 
o mundo ficou sabendo da existência de 
jihadistas e da possibilidade de romper 
a segurança de um país como os Estados 
Unidos. Que mais seria possível romper 
e destruir? Desta vez não: fomos todos 
diretamente envolvidos.

A pandemia não produziu apenas efeitos 
locais. Ela interferiu globalmente e em 
todas as áreas da atividade humana, 
desde o simples aperto de mão até 
o volume do PIB, que é a soma das 
riquezas produzidas por um país. Mexeu 
com os nossos sonhos, destruindo muitos 
deles. Alterou planejamentos que eram 
feitos há anos, frustrou expectativas, 
interrompeu trajetórias de vida.

Eu não farei análises macroeconômicas, 
pois não é esse o meu ramo. Ao 
contrário, quero recortar o tema até 
chegar ao ponto X de uma questão 
central para aqueles que professam a 
fé cristã, independentemente do credo 
subjacente, ou seja, a tradição.

Quem era a Igreja evangélica no cenário 
pré-pandemia? O que fazia? Como era 
percebida pela sociedade brasileira? 
Penso que a história e o próprio Deus 
cuidarão de retribuir a cada um 
segundo as suas obras (Romanos 2.6), e 
algumas eram bastante estranhas. Mas 
não olharei para trás, por conselho do 
apóstolo Paulo, que disse: “Uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que 
ficaram para trás e avançando para as 
que estão adiante, prossigo para o alvo, 
a fim de ganhar o prêmio do chamado 
celestial de Deus em Cristo Jesus.” 
(Filipenses 3.13-14.)

Olhar para frente, para o futuro, 
projetando uma melhora em qualquer 
que seja a área ou aspecto da vida, 
exigirá de nós uma reflexão sobre o 
passado e um olhar para a história, 
especialmente, para princípios dados no 
Novo Testamento. E devemos fazer isso 
não para “repetir” o que se passou com os 
irmãos no primeiro século, porque aquele 
mundo já não existe (cultura, economia, 
política e religião); devemos olhar para 
trás para extrair princípios aplicáveis à 
nossa nova situação que o cristianismo 
pré-pandemia havia ignorado 
(“atropelado”, para ser mais preciso).

Simplificando bastante (mas sem perder 
a objetividade) a Igreja existe porque 
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reflexão

Deus amou o mundo e milhões creram 
em sua mensagem. Daí para frente vem 
os desdobramentos desse encontro da 
graça com a fé, razão para a qual nos 
tornamos Igreja. E, como tal, devemos 
cumprir o sacerdócio, conforme Pedro 
indicou: “Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo exclusivo de Deus, para anunciar 
as grandezas daquele que os chamou 
das trevas para a sua maravilhosa luz.” 
(1 Pedro 2.9; grifo meu.)
 
No passado, o sacerdócio executava um 
movimento pendular. Não repetimos 
rituais sangrentos como era feito; Jesus 
já o fez por todos os que creem. Os 
sacerdotes no Antigo Testamento faziam 
um movimento em duplo sentido. 
Recebiam o pecador arrependido e o 
introduziam à presença de Deus para 
apresentarem a sua oferta de ação 
de graças ou de arrependimento para 
a obtenção de perdão e recebiam de 
Deus o favor, a graça (hessed) para ser 
transmitida ao pecador, agora perdoado.

Para atrair e aproximar a sociedade 
pecadora da graça de Deus era preciso 
ensinar o povo, profetizar, não uma 
previsão, mas uma declaração da Torah, 
a lei do Senhor, tornando-a conhecida. 
Deixar de ensinar o povo era roubar a 
Deus no mesmo nível da sonegação do 

PARA ATRAIR E APROXIMAR 

A SOCIEDADE PECADORA 

DA GRAÇA DE DEUS 

ERA PRECISO ENSINAR 

O POVO, PROFETIZAR, 

NÃO UMA PREVISÃO, 

MAS UMA DECLARAÇÃO 

DA TORAH, A LEI DO 

SENHOR, TORNANDO-A 

CONHECIDA .
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dízimo: “Mas vocês se desviaram do 
caminho e pelo seu ensino causaram a 
queda de muita gente; vocês quebraram 
a aliança de Levi”, diz o Senhor dos 
Exércitos. “Por isso eu fiz que fossem 
desprezados e humilhados diante de 
todo o povo, porque vocês não seguem os 
meus caminhos, mas são parciais quando 
ensinam a lei.” (Malaquias 2.8-9.)

Assim, nos perguntamos: a Igreja do 
século XXI tem sido sacerdócio real? 
Ela tem levado a sociedade brasileira 
à presença de Deus, depois de tê-la 
atraído pelo ensino das Boas Novas de 
salvação que está nos Evangelhos? Ela 
tem demonstrado em seu testemunho 
que é uma coletividade sacerdotal, 
separada por Deus para uma finalidade 
já delimitada ou procura uma 
aproximação e simpatia da sociedade 
imitando os seus padrões, utilizando os 
seus procedimentos, apaixonando-se 
pelas mesmas coisas?

A Igreja está na sociedade para ser 
sal, não adoçante, nem mesmo farinha 
que aumenta a massa, embora as 
aparências sejam a mesma. Por vezes 
temos sido assim. A pergunta “Para 
que estamos aqui?” deverá nos dar 
a resposta de que é para realizar 
a vocação que Deus nos tem dado, 
individualmente, como cidadãos, como 

pais, cônjuges etc., e coletivamente, 
como Igreja. Uma vez sacerdotal, ela 
deverá ser serva.

Independentemente se faremos isso 
como indivíduos ou como Corpo de 
Cristo, a nossa presença social deverá 
passar pela diaconia, o serviço ao 
próximo, a exemplo de Jesus, que disse: 
“Pois nem mesmo o Filho do homem 
veio para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate por muitos.” 
(Marcos 10.45.)

Foi o que fizeram George Whitefield 
(1714-1770) e John Wesley (1703-1791). 
Fazendo uma analogia, após serem 
“isolados” de suas igrejas (proibidos de 
pregar) pelo modo como suas pregações 
não mais obedeciam ao rigor da cultura 
institucional, esta cultura perdeu a 
força de mudar o status social e aqueles 
homens falavam ao coração do homem, 
indo onde as massas estavam. Com isso, 
mudaram o perfil da sociedade de seu 
tempo, no que entrou para a história do 
Cristianismo como o Segundo Grande 
Despertamento Espiritual. 

O isolamento a que fomos submetidos 
por meses pode estar fazendo isso 
ao levar milhares de cristãos para o 
ambiente virtual, com lives, cultos 
online e muito mais.
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A partir desse quadro, acredito que 
devemos refletir sobre o que será 
preciso ajustar às dinâmicas da Igreja: 
como cristãos, como obreiros e líderes, 
em conjunto com os departamentos, 
nas ações evangelísticas e missionárias, 
na aplicação dos recursos das ofertas e 
dízimos, no socorro aos necessitados, 
no acolhimento dos de fora, no trato 
com os diferentes e por aí vai. A pauta é 
grande, porque o sacrifício de Jesus não 
foi pequeno.

Eu não ignoro que os diferentes grupos, 
reunidos em denominações, guardam 
traços distintivos que podemos chamar 
de vocação. Há quem tenha vocação 
para alcançar pessoas nas classes mais 
elevadas, outros têm mais facilidade 
com casais, com surfistas e skatistas, 
com as camadas menos favorecidas, com 
dependentes e assim por diante. A Igreja 
interpenetra a sociedade em diversos 
e diferentes estratos e depois todos se 
sentam, um ao lado do outro, nos bancos 
do templo quando estamos “em Cristo”. 
“Em Cristo” não há distinções sociais, 
econômicas, culturais, étnicas nem 
religiosas (digamos, dogmáticas).

Esse “reajuste às dinâmicas da Igreja” 
não deve estacionar na reflexão sobre 
a nossa própria identidade. Precisamos 
repensar quem somos e mais: quem 

A IGREJA INTERPENETRA A 

SOCIEDADE EM DIVERSOS 

E DIFERENTES ESTRATOS 

E DEPOIS TODOS SE 

SENTAM, UM AO LADO 

DO OUTRO, NOS 

BANCOS DO TEMPLO 

QUANDO ESTAMOS “EM 

CRISTO” . 
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seremos quando sairmos do isolamento, 
quando nos isolamos daqueles com quem 
congregávamos para nos unirmos a 
tantos outros nas redes sociais, nas lives, 
em seus cultos online e por outros meios.
 
Os crentes, senhores pastores, tiveram 
contato com pregadores e com outros 
cristãos que servem de tudo nas redes 
sociais, comida ruim e comida boa. Se 
antes não tinham cardápio variado, 
agora podem escolher. Caberá àqueles 
com responsabilidade para alimentar o 
rebanho, servir boa comida sob o risco 
de tornarem-se enjoativos.

Repensar a identidade da Igreja 
inexoravelmente a fará refletir sobre o 
seu papel no mundo, na sociedade que a 
circunda. Melhor: na sociedade na qual 
ela está inserida. A maioria de nós, dos 
pastores aos novos convertidos, trabalha 
em alguma atividade comercial, 
industrial ou no setor de serviços. Isso 
nos remete à parte da reflexão feita na 
Reforma, uma vez que alguns daqueles 
homens (no caso dos reformadores, 
praticamente todos) tiveram que deixar 

a sombra da Igreja Católica e enfrentar 
os desafios da vida que hoje chamamos 
vida pública ou sociedade civil (laica).

Por outro lado, quem não trabalha 
porque a economia foi arruinada 
durante o isolamento, deve ser alvo do 
cuidado da Igreja, já que os dízimos que 
são solicitados tão fervorosamente não 
deveriam ser empregados em tantos 
projetos que nesse período se mostraram 
incontornavelmente inúteis. O dízimo 
tem uma finalidade já determinada (e 
pouco observada, diga-se de passagem): 
“para que haja alimento em minha casa” 
(Malaquias 3.10; grifo meu).

Alimentar, nutrir, relacionar-se 
pessoalmente, romper formalismos, 
flexibilizar estruturas, desenvolver 
dons e ministérios dados aos membros 
(Romanos 12; 1 Coríntios 12). Nada 
disso é novo quando lemos Efésios 4, 
que exalta o papel da liderança como 
responsável pelo desenvolvimento do 
Corpo em amor, ao treinar cada um para 
que cresça e auxilie o vizinho a fazer o 
mesmo para o bem de todos. ▣

MAGNO PAGANELLI é doutor em História Social (USP), mestre 
em Ciências da Religião (Mackenzie) e é professor de Religiões 

Comparadas 1 e 2 no Betel Brasileiro .
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O verdadeiro 
papel da Igreja 
de Jesus no 
mundo
Lourenço Stelio Rega

ética
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Talvez a sua resposta a esta pergunta 
fosse: “Simples, a Igreja está aqui 
para pregar que Cristo salva!” Não 
tenho dúvida que a Igreja e os crentes 
têm como compromisso falar sobre a 
necessidade de salvação do mundo por 
meio de Jesus Cristo. Mas isso não seria 
apenas parte de todo plano de Deus para 
a recuperação da raça humana que ficou 
distante dEle desde a escolha de Adão no 
Jardim do Éden?

Você poderia também me perguntar se a 
salvação não seria a mensagem central 
da Igreja e da Bíblia. Eu voltaria a lhe 
perguntar se a salvação não seria uma 
parte de todo plano de Deus para aquela 
recuperação. E se for parte não é o todo. 
Aliás, o apóstolo Paulo buscava apresentar 
toda a vontade de Deus e não apenas 
parte dela (Atos 20.27). Então, precisamos 
saber qual é o papel da salvação em todo 
o plano de Deus para a humanidade. A 
salvação não é um fim em si mesmo, 
mas o meio de Deus para trazer de volta 
o ser humano para o seu plano original 
da criação. É o perfeito conserto de Deus 
para restaurar a humanidade caída em 
Adão. Sem passar pelo plano da redenção 
ninguém tem como retornar ao plano da 
criação para o qual existimos.

A partir daqui é possível entender, então, 
que o plano da redenção é, de certa forma, 
servo do plano da criação e que Deus é 
o centro de tudo. A salvação – o plano 
da redenção – é o meio (não o fim) para 

trazer-nos de volta para os motivos para 
os quais fomos criados para quem é a 
fonte e o centro de tudo – o próprio Deus.

Se pregamos a salvação não é 
meramente para preparar as pessoas 
para a volta de Cristo, para o futuro 
– a Nova Jerusalém – como primeiro 
motivo, mas para trazer as pessoas de 
volta ao ponto do caminho da história 
em que abandonamos ao plano de Deus. 
Afinal, dizemos que para Deus não 
existe atalho!

Ao sermos trazidos figurativamente 
ao Éden de volta para, a partir dali, 
termos a nossa vida reconstruída, 
somos chamados de “novas criaturas” 
(2 Coríntios 5.17). Precisaremos 
reconstruir até a nossa estrutura 
mental, emocional e relacional – fonte 
de nossas escolhas e decisões diárias 
(Romanos 12.1-3). Assim, a salvação é 
como a porta que dá acesso ao sentido 
e razão de nossa existência a partir 
do retorno ao plano da criação que foi 
abandonado no Éden. Ela é o ponto de 
partida, mas não o caminho todo.

Tenho visto que para muita gente a 
salvação seria como que uma apólice 
de seguro contra o incêndio do inferno, 
mas vimos que ao sermos salvos, 
antes de pensarmos no futuro, somos 
reconduzidos ao nosso passado de 
rebelião contra Deus em busca de 
ressignificação da vida alinhada aos 
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HÁ CRENTES, QUE 
NÃO POSSUINDO A 

VOCAÇÃO MISSIONÁRIA, 
ACABAM SE SENTIDO 

ALIVIADOS APENAS POR 
CONTRIBUÍREM COM A 
OFERTA MISSIONÁRIA, 

NÃO DESEJANDO IR AO 
CAMPO MISSIONÁRIO . 

propósitos que Deus teve ao nos criar. 
Isso significa que a mensagem do 
Evangelho é mais profunda e promotora 
de alterações revolucionárias em nossa 
vida pessoal, social, profissional, enfim, 
que afeta toda nossa existência.

Paralelamente a isto, tem sido possível 
ver que a chamada “Grande Comissão” 
tem sido centralizada mais no verbo IR 
– tido como imperativo – tendo enfoque 
apenas missionário e evangelístico. Há 
crentes, que não possuindo a vocação 
missionária, acabam se sentido aliviados 
apenas por contribuírem com a oferta 
missionária, não desejando ir ao campo 
missionário. Mas o texto grego nos 
aponta que o imperativo não está no 
verbo “ir” (que é um particípio aoristo), 
mas para o verbo perifrástico “fazer 
discípulos”.

Pregar que Cristo salva é apenas parte 
do que seja discipular. Fazer discípulos 
é fazer seguidores, copiadores de nossos 
valores e reações (não necessariamente 
de nossa personalidade, que é algo que 
nos identifica e é pessoal). É como que 
uma “transfusão vivencial”. Discipulado 
não é estrutura ou programa, mas 
estilo de vida. Jesus nos ensina isto: 
“Se alguém quiser vir após mim (ser 
discípulo), negue-se a si mesmo, a 
cada dia [...]” (Lucas 9.23.) Cada dia. 
Não apenas nas atividades dominicais, 
centralizada no templo e dirigida por 
um clérigo a partir de um púlpito. 

ética
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Seguir é mais do que trabalhar, é viver, 
ter Cristo como modelo de vida. Ser 
imitador dEle por meio de quem me 
discipula (1 Coríntios 11.1).

Viver o Evangelho, portanto, viver 
Igreja, é mais do que trabalhar na 
igreja aos finais de semana, é mais do 
que doutrina, é mais do que filosofia 
fabril agitada em um dia da semana 
apenas. Tudo isso deve ser fruto de 
uma vida transformada, vida diária, 
temperamento transformado, visão de 
vida transformada, relacionamentos 
transformados, perspectiva 
transformada da vida à luz dos ideais e 
valores do Evangelho.

Por isso mesmo, pode ser que 
transformamos Cristianismo e vida 
eclesiástica em atividades, programas, 
estruturas e eventos. E evento é o 
que é “e-vento”, vem agita de depois 
desaparece de nossa vista e mente, de 
nossa história.

Por ser que transformamos 
Cristianismo em vida centralizada 
em um dia da semana em vez de a 
cada momento da vida diária. Vida 
centralizada em um prédio que 
acabamos confundindo com igreja, que 
na verdade é um salão de reuniões, pois 
Deus já não habita em templos feitos 
por mãos humanas (Atos 7.48; 17.24). 
Nós somos o santuário de Deus (1 
Coríntios 3.16; 6.19).

Vivendo no mundo, cada crente tem o 
desafio de ser representante do reino de 
Deus – embaixador de Cristo (2 Coríntios 
5.20) – onde estiver, fazendo o que for, 
tomando decisões. Tudo isso há de ser 
concretizado tendo como ponto de partida 
os ideais e valores do Evangelho de modo 
que nossos atos reflitam o Evangelho, seu 
colorido, seu projeto de vida para todo 
mundo em lugar de nossa própria vontade 
e perspectiva de vida (Gálatas 2.20). Isso 
é transformador não apenas do ponto 
de vista individual, mas, muito mais, 
do ponto de vista coletivo, abrangendo 
transformação da vida social, profissional, 
estudantil, política etc. Era isso mesmo 
que os cristãos do primeiro século faziam, 
transformavam o meio ambiente por onde 
passavam (Atos 17.6). 

Lamentavelmente, é possível ver 
pessoas que afirmam sobre este texto 
de Atos dos Apóstolos que eles iam 
pregando o plano da salvação e por isso 
é que o mundo ia se transformando. 
Não é isto que temos no contexto 
histórico daquele povo nômade que 
morava em tendas e ia se mudando e 
vivendo os ideais do Evangelho, claro, 
também pregando, e o mundo à sua 
volta ia sendo influenciado pelos valores 
cristãos concretos de vida. Pregavam 
a salvação, mas, muito mais, viviam a 
salvação que pregavam.

Será que se a Igreja evangélica 
brasileira tivesse praticado o que 
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ética

figura em Atos 17.6 teríamos o país que 
temos? Corrupção, mentira, violência, 
discriminação desmedida e em diversos 
sentidos? Que influência podemos fazer 
neste mundo se pensarmos apenas em 
pregar que Cristo salva, sem, contudo, 
vivermos concretamente esta salvação? 
Se vivermos como que numa redoma 
protegida em programas de finais de 
semana em um prédio como se fosse 
um mosteiro?

Quando formamos discípulos de 
Cristo com vidas transformadas que 
possam atuar nas várias esferas de 
vida, influenciando com os ideais 
do Evangelho, seja na vida social, 
profissional, empresarial, política, 
no campo da justiça, das profissões 
liberais, no ambiente da pequena e 
média empresa, teremos de fato o 
cumprimento de Atos 17.6, “aqueles 
que transtornaram (revolucionaram) o 
mundo chegaram até nós!

E você, aceita o desafio de fazer a sua 
Igreja cumprir este desafio? ▣

SERÁ QUE SE A IGREJA 

EVANGÉLICA BRASILEIRA 

TIVESSE PRATICADO O 

QUE FIGURA EM ATOS 

17 .6 TERÍAMOS O PAÍS 

QUE TEMOS?
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“Assim como o 
Pai me enviou, 
eu também vos 
envio.” (João 
20.21)
Jairo de Oliveira

pense nisso
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Samira nasceu em Mogadixo, capital da 
Somália. Ela tem 28 anos e é solteira. 
Faz cinco anos que ela chegou aqui 
no meu país de ministério, no Oriente 
Médio, na condição de refugiada. 
No início do ano, ela começou a 
frequentar as aulas de inglês no centro 
de desenvolvimento comunitário onde 
ensino. Logo nas primeiras semanas 
de aula, percebi que Samira mantém o 
hábito de chegar à sala de aula com uma 
hora de antecedência. Durante o período 
de espera, ela costuma tirar da bolsa o 
seu tapete de oração. Em seguida, ela 
se posiciona na direção da Caaba, em 
Meca, na Arábia Saudita, e faz uma 
das cinco orações diárias, seguindo os 
preceitos islâmicos. Samira acredita que 
a observância dos cinco pilares do Islã, 
os quais incluem as orações ritualísticas, 
contam como mérito pessoal diante de 
Deus. Todavia, para ela, a salvação é 
uma incógnita. Apesar de todo esforço 
religioso prescrito, a teologia islâmica 
não oferece aos muçulmanos segurança 
de salvação. Quando perguntado, 
nenhum muçulmano, por mais religioso 
que seja, ousa dizer onde passará a 
eternidade. 

Os anos que tenho de vida cristã são 
quase os mesmos que Samira tem 
de vida. É constrangedor pensar que 
desfruto do Evangelho ao longo de todo 

esse tempo, enquanto ela, sequer, teve 
uma única oportunidade de ouvir que 
Jesus é o autor da salvação. Samira 
desconhece que o Cristo ressurreto 
realizou uma obra capaz de perdoar 
iniquidades, regenerar pecadores e 
reconciliar o perdido espiritualmente 
com Deus. Contudo, agora, Samira está 
mais perto de saber. Além da interação 
em sala de aula, desenvolvi um plano 
estratégico para compartilhar as 
boas novas com ela de forma ousada, 
estratégica e eficaz. Também tenho 
intercedido regularmente para que 
Samira e os meus outros alunos, todos 
oriundos de povos não alcançados, 
tenham a oportunidade de encontrarem 
o Salvador.

Apesar de interagir com povos não 
alcançados ao longo dos últimos 20 
anos, confesso que conviver com 
pessoas que nunca ouviram o Evangelho 
ainda me surpreende e me deixa 
envergonhado. É plausível não me sentir 
assim diante das palavras do apóstolo 
Paulo aos irmãos de Corinto? “Pois 
alguns ainda não têm o conhecimento 
do evangelho e digo para vergonha 
vossa.” (1 Coríntios 15.34.)

Temos uma missão
A missão emana de Deus. Ao longo da 
história bíblica encontramos um Deus 
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POR QUE ESTAMOS 
AQUI? DEUS NÃO NOS 

LEVOU PARA O CÉU, APÓS 
A NOSSA EXPERIÊNCIA 

DE REGENERAÇÃO, POR 
CAUSA DE PESSOAS 

COMO SAMIRA . DEUS 
NOS MANTÉM AQUI 

PARA O CUMPRIMENTO 
DA TAREFA DA GRANDE 

COMISSÃO

em missão. Isto é, trabalhando em todo 
o tempo para resgatar a humanidade 
que se desviou por causa do pecado. 
As Escrituras ensinam que Deus amou 
a humanidade sobremaneira e, na 
plenitude dos tempos, enviou o Seu 
Filho ao mundo em uma missão de 
redenção. Como resultado, Ele entregou 
a Sua vida a fim de conceder vida eterna 
aos que creem, segundo a descrição do 
evangelista João (João 3.16-17). 

Se o Deus missionário enviou Cristo 
ao mundo, por que Ele não enviaria a 
Igreja? Em plena conformidade com a 
Sua natureza missionária, Deus agora 
envia a Igreja ao mundo, conforme Jesus 
esclareceu aos seus discípulos: “Paz seja 
convosco! Assim como o Pai me enviou, 
eu também vos envio.” (João 20.21.)

Logo, a permanência dos crentes 
neste mundo, após a experiência de 
regeneração, está diretamente ligada 
à tarefa de proclamar as grandezas 
de Deus e fazer discípulos de todas as 
nações. A afirmação do apóstolo Pedro 
aponta para essa verdade ao destacar 
o propósito divino ao estabelecer 
estrategicamente os crentes neste 
mundo: “Porém, vós sois geração eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus, cujo 
propósito é proclamar as grandezas 

pense nisso
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daquele que vos convocou das trevas 
para sua maravilhosa luz.” (1 Pedro 2.9.) 

Por que estamos aqui? Deus não 
nos levou para o céu, após a nossa 
experiência de regeneração, por causa 
de pessoas como Samira. Deus nos 
mantém aqui para o cumprimento da 
tarefa da Grande Comissão, conforme 
destaca MacArthur Jr.: “O Senhor 
deixou a Igreja sobre a terra para 
evangelizar. Se os salvos apenas 
louvassem, iríamos para o céu, onde o 
louvor é perfeito. Se somos salvos para 
servir a Deus, vamos para a glória, 
onde poderemos servi-lo com o corpo 
glorificado. Se somos salvos para 
adorar, vamos para onde a adoração 
é perfeita. Porém, fomos deixados 
aqui para sermos seus instrumentos.”1 
Portanto, estamos neste mundo 
para cumprir uma missão que visa a 
reconciliação dos homens com Deus.

A tarefa inacabada
Segundo as Escrituras, a Igreja foi 
comissionada para realizar a tarefa de 
fazer discípulos de todas as nações. O 
texto bíblico não deixa dúvida de que o 
poder do Espírito Santo foi concedido 
aos crentes para o testemunho 
simultâneo do Evangelho em todo 

1  John MacArthur Jr., Redescobrindo o ministério pasto-
ral, p. 422.

o mundo: “Mas recebereis poder, ao 
descer sobre vós o Espírito Santo, e 
sereis minhas testemunhas tanto em 
Jerusalém como em toda a Judeia e 
Samaria e até aos confins da terra.” 
(Atos 1.8.) Logo, somos portadores de 
uma tarefa de alcance global.

A Igreja tem diante de si uma tarefa 
inacabada. Mais de dois mil anos já 
se passaram desde que Jesus ordenou 
a Igreja a fazer discípulos de todas as 
nações. Contudo, ainda lidamos com a 
realidade de um mundo que abriga mais 
de sete mil povos não alcançados com o 
Evangelho,2 gente que, em sua maioria, 
ainda não teve uma única oportunidade 
de ouvir sobre Jesus.

Infelizmente, temos a tendência de 
ignorar realidades de pessoas como 
Samira. Deste modo, frequentemente 
trabalhamos para que a salvação divina 
alcance os nossos familiares, amigos 
e, talvez, vizinhos. Pensar em povos 
distantes, isolados e não alcançados não 
é um exercício mental que gostamos 
de praticar. Por isso, com frequência, 
alguém se incomoda com a minha 
atitude de cruzar fronteiras e levar 
o Evangelho a povos distantes. Em 
seguida, surge a pergunta: “Por que 

2  Joshua Project, acesso em 10 de abril de 2020, https://
joshuaproject.net.
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pense nisso

ir para tão longe se aqui por perto há 
tanta necessidade?” O argumento mais 
comum que apresento está baseado 
em Mateus 28.19. Explico que é uma 
questão de obediência. Devemos 
ir porque o Mestre mandou: “Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo.”

A Igreja na pandemia
Apesar do distanciamento social 
promovido pela pandemia que mudou 
a vida de muita gente, este não é um 
tempo de férias coletivas para o povo 
de Deus. Ao tentarmos nos proteger 
da contaminação do vírus, corremos o 
risco de nos isolarmos ainda mais do 
mundo. No entanto, acredito que Deus 
espera de nós, corpo de Cristo, uma 
ação transformadora diante do atual 
momento que a humanidade atravessa. 

O momento é de crise, mas também de 
oportunidades. As almas estão aflitas. 
Os corações estão atribulados. Que a 
graça divina nos faça perceber que 

este não é momento de nos omitir. 
As pessoas estão confusas e imersas 
em perguntas, para as quais temos as 
respostas. Há muito que pode ser feito 
neste tempo, especialmente por meio de 
uso da tecnologia. Sugiro que as nossas 
ações devem ir além da manutenção 
das nossas atividades eclesiásticas. 
Precisamos empregar esforços também 
na propagação do Evangelho ao mundo.

Jesus é a esperança para Samira e para 
um mundo que literalmente perece 
diante dos nossos olhos. Que as nossas 
vidas sejam usadas poderosamente, 
pois é tempo de proclamar Jesus aos 
povos. É tempo de contar às nações 
o que Cristo fez por nós. É tempo 
de dizer a todos que a vida só faz 
sentido quando a graça de Deus nos 
transforma por inteiro. É tempo de 
anunciar que a morte por Covid-19, 
ou por qualquer outra razão, não é o 
fim. Pois a morte, o inferno e o pecado 
foram vencidos pelo Cordeiro e é por 
meio dEle que Deus nos dá a vitória 
(1 Coríntios 15.55-57). ▣

Jairo de Oliveira é membro da 2ª Igreja Batista da Taquara 
(Rio de Janeiro - RJ), pastor batista (Convenção Batista Brasileira) 
e atuou como missionário por doze anos no continente africano 

com a Missão para o Interior da África (MIAF) . 
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As igrejas e 
as políticas 
públicas
Rafael Bandeira

opinião
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Qual a relevância de nossas 
comunidades no contexto 
social?

O surgimento da Covid-19 e, por 
consequência, a pandemia, provocou 
profundas mudanças nas relações 
sociais no Brasil e no mundo. O que 
outrora tínhamos como padrões de 
convívio social, na atual conjuntura, 
passaram por modificação. As relações 
interpessoais tornaram-se virtuais, 
produzindo certo distanciamento social 
que ultrapassou as barreiras do contato 
físico, infelizmente.

A pandemia comprometeu o emprego 
e renda de muitas famílias. O 
arrefecimento da economia produziu 
impacto não apenas nos negócios 
privados, mas também nas contas 
públicas. Os efeitos sobre comunidades 
vulneráveis foram ainda mais 
implacáveis, no qual o distanciamento 
social é praticamente inviável e onde o 
acesso aos serviços de saúde pública, 
que já não são de excelência, em sua 
maioria, acabam saturados com o 
quadro de aumento da demanda.

Tudo isso acaba por acentuar um já 
conhecido cenário de desigualdade 
social em nosso país que não pode ser 
desconsiderado, principalmente, pela 

Igreja de Cristo e seus líderes. Embora 
a finalidade estatutária das igrejas seja 
religiosa, sob um aspecto jurídico, não 
há qualquer impedimento para que tais 
instituições atuem no enfrentamento 
de problemas públicos em seus 
determinados contextos.

Inclusive, ao longo da história brasileira, 
a Igreja está presente na prática da 
assistência aos mais vulneráveis, 
possuindo uma relevante voz no cenário 
político, como é o caso da CNBB. Nos 
tempos da Igreja primitiva, conforme 
registrado em Atos 2, podemos ver que, 
além da reunião para comunhão mútua 
e fortalecimento dos irmãos da fé, havia 
uma preocupação entre eles em suprir 
as necessidades uns dos outros.

Entretanto, a grande questão é quando 
a Igreja se fecha em seu ambiente e 
deixa de enxergar e compartilhar das 
vulnerabilidades do contexto social 
no qual está inserida. A Igreja é uma 
instituição que tem legitimidade plena 
para enfrentar as ações do mundo das 
trevas, e mais do que isso: ela tem a 
capacidade e a promessa de prevalecer 
sobre elas.

É importante nos atentarmos ao que 
disse Jesus: “Pois também eu te digo que 
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
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a minha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela.” (Mateus 16.18.).

A questão é como nós, Igreja de 
Cristo, temos nos comportado vendo 
constantes avanços do reino das trevas 
sobre a criação do Senhor? Como temos 
reagido a tantas investidas de Satanás 
contra a humanidade, alvo do amor e 
sacrifício do Senhor?

Não vejo como distintas a atividade 
da Igreja no campo da fé, do cuidado 
espiritual de seus membros, de sua 
atuação em políticas públicas sociais 
na comunidade na qual está inserida.
A Igreja precisa refletir a identidade 
de seu fundador. Cristo foi alguém que 
se envolveu com as pessoas e seus 
problemas e, ainda, realizou ações 
que justamente buscaram amenizar 
as dores daqueles com os quais 
encontrava.

Ao falarmos sobre políticas públicas, 
não podemos deixar de distinguir os 
termos “politics” e “policy”, que em 
português são traduzidos apenas 
como política.

Enquanto politics refira-se à construção 
do consenso e a luta pelo poder, muito 
amplamente vista nos noticiários 
televisivos, o termo policy refere-se às 

opinião

A QUESTÃO É COMO 

NÓS, IGREJA DE 

CRISTO, TEMOS NOS 

COMPORTADO VENDO 

CONSTANTES AVANÇOS 

DO REINO DAS TREVAS 

SOBRE A CRIAÇÃO DO 

SENHOR?
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ações por parte de governos que atendam 
a uma necessidade da sociedade1.

Apesar da gestão de políticas públicas 
(policy) ser uma atribuição do Estado, 
a formulação e propositura de ações de 
enfrentamento de problemas sociais 
podem ser demandadas por diferentes 
atores sociais, inclusive, as igrejas.
As igrejas, como organizações da 
sociedade civil (OSC), constituem-se em 
importantes atores na arena de políticas 
públicas sociais. Tais instituições 
estão inseridas em diferentes tipos de 
comunidades e conseguem congregar 
indivíduos das mais diversas culturas.
As igrejas têm a capacidade de estarem 
presentes em lugares até mesmo 
desprezados pelo Estado, seja em 
comunidades de difícil acesso nos 
morros da capital fluminense, ou em 
povoados isolados na região amazônica, 
sendo pontos de esperança para as 
famílias que ali vivem.

Tais instituições, por meio de sua 
neutralidade política (pelo menos, em 
tese) e simplicidade de atuação social, 
conseguem se estabelecer e operar 
em seus contextos comunitários como 
verdadeiras referências de organização 
social.

1  SECCHI, L. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análi-
se, casos práticos. Cengage Learning, 2013

Um dado do Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas (Ipea), por meio 
do Mapa das Organizações da Sociedade 
Civil (2020), nos mostra que, no Brasil, 
temos mais de 200 mil organizações 
religiosas, devidamente formalizadas e 
em operação no país.

A grande questão, sobre a qual 
precisamos refletir, é qual o impacto 
que essas instituições têm produzido 
nos bairros e na cidade onde se 
estabeleceram? Qual a efetividade de 
seus trabalhos, além da assistência 
espiritual, discipulado, fortalecimento 
da fé daqueles que a procuram? Quais 
transformações estão ocorrendo na 
vida daquelas famílias, produzidas pela 
presença da Igreja do Senhor Jesus 
naquela localidade?

E ainda: como a Igreja tem se 
posicionando diante das manifestações 
de injustiça, vulnerabilidade, da 
pobreza, da fome, da violência, do 
preconceito que diariamente afligem 
aquela sociedade?

Entendo que quando realizamos a 
oração que Jesus nos ensinou, “Venha o 
teu Reino”, registrada em Mateus 6.10, e 
que manifesta o desejo estabelecimento 
do governo de Deus nesta Terra, uma 
pergunta é fundamental para nossa 
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reflexão: quais características do 
Reino de Deus são esperadas em seu 
estabelecimento?

Aprecio muito as palavras de 
Maurício Cunha2 quando afirma que 
a manifestação do Reino, em sua 
plenitude, produziria resultados além 
da conversão de vidas e conhecimento 
sobre Deus.

Os relacionamentos seriam restaurados, 
práticas como a prostituição e a 
violência se acabariam. Haveria 
provisão para todas as pessoas, os 
enfermos seriam curados, o meio 
ambiente restaurado e, por fim, a justiça 
e a paz reinariam na Terra.
O autor ainda nos traz a incrível 
afirmação de que “somente a Igreja 
é capaz de ministrar em relação às 
necessidades integrais do homem” 
(CUNHA, 2003, p. 18).

Não conseguiremos suprir necessidades 
dos homens se não as conhecermos. As 
igrejas não poderão enfrentar problemas 
das comunidades nas quais estão 
inseridas, ou seja, promover ações de 
incidência em políticas públicas, se não 
se relacionarem com as comunidades, se 
não se abrirem às pessoas.

2  O Reino entre nós. Transformação de comunidades pelo 
evangelho integral. Ultimato (2003)

AS IGREJAS NÃO 

PODERÃO ENFRENTAR 

PROBLEMAS DAS 

COMUNIDADES NAS 

QUAIS ESTÃO INSERIDAS, 

OU SEJA, PROMOVER 

AÇÕES DE INCIDÊNCIA EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS, SE 

NÃO SE RELACIONAREM 

COM AS COMUNIDADES, 

SE NÃO SE ABRIREM ÀS 

PESSOAS .
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A pandemia certamente desnudou uma 
antiga deficiência das igrejas quanto ao 
planejamento estratégico das instituições. 
Também revelou carências na aptidão 
técnica da gestão financeira de muitas 
comunidades que, neste momento de 
restrição de contato social, viram suas 
receitas caírem drasticamente.

Mais de 70% das organizações da 
sociedade civil no país apresentaram 
queda nas receitas institucionais, de 
acordo com o estudo Impacto da Covid-19 
nas OSCs Brasileiras3, o que evidencia 
um cenário profundamente desafiador 
para organizações, incluindo igrejas, na 
mobilização de recursos para garantir a 
sustentabilidade da instituição e deu suas 
iniciativas de impacto social.

Outro levantamento promovido pelo 
Invisible College, e que é oportuno 
citarmos aqui, contou com a participação 
de mais de 270 igrejas em 26 estados 
brasileiros. 

3  Coordenado pela Mobiliza e ReosPartners, 2020

O estudo revelou que suprir as necessidades 
básicas de seus membros e auxiliar os 
mais vulneráveis estão entre as principais 
preocupações das lideranças.
Outro dado apresentado foi que 10% das 
igrejas pesquisadas não realizavam nenhum 
tipo de trabalho social antes da pandemia, 
e 57% delas iniciaram um novo projeto 
social durante a pandemia, demonstrando 
uma tendência de despertamento das 
comunidades para uma atuação em políticas 
públicas sociais, além do aspecto religioso.

Em virtude do que foi apresentado, são 
inúmeras as oportunidades que as igrejas 
têm de reafirmar sua relevância comunitária, 
principalmente, na atual conjuntura social que 
vive os efeitos produzidos pela quarentena.

Cabe-nos, como legítimos representantes 
de Cristo, manifestar urgentemente as 
características do Mestre. E que a sociedade 
veja Jesus não apenas em nossos cultos, mas, 
principalmente, quando nos colocarmos na 
linha de frente, combatendo a injustiça e 
cuidando do homem de forma integral. ▣
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Como envolver sua 
família na igreja?
Sergio Leoto

família
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Pais são modelos: para o 
bem e para o mal!

Filhos chegam ao mundo, totalmente 
dependentes de seus pais. O pai e a 
mãe é que dão os “moldes” (modelo) a 
eles, em diversas áreas, como: visão de 
mundo, esperanças ou desesperanças, 
otimismo ou pessimismo, perseverar 
ou desistir, respeito, honra, coragem, 
fidelidade, não mentir, honestidade etc.

A maneira como os pais se tratam, ou 
como tratam aos outros, está sendo 
observada pelos filhos e servirá de 
espelho para o relacionamento destes, 
para com seus outros irmãos e amigos. 
Tudo o que foi aprendido e vivenciado 
na família desde a infância, produzirá 
reflexos para toda a vida. Sejam eles 
bons ou maus.

Vários destes filhos serão diretamente 
influenciados por seus pais, quando o 
assunto for “envolver-se ou não” nos 
trabalhos de uma igreja. Obviamente, 
existem pais que têm uma verdadeira 
amizade e compromisso com Deus. Por 
outro lado, existem aqueles pais que 
possuem somente uma aproximação 
ritual e religiosa.

Pais comprometidos com Deus têm mais 
possibilidades de gerar filhos também 

fiéis ao Senhor. Pais não comprometidos, 
que têm uma atitude religiosa apenas 
formal, provavelmente gerarão em seus 
filhos o mesmo tipo de reação.

O que é ser comprometido 
com Deus?

Ser comprometido com Deus implica 
em ter feito uma entrega consciente 
e total de sua vida ao comando do 
Senhor. Existe uma experiência de 
transformação, através da ação do 
Evangelho de Cristo em nossa vida. Antes 
desta transformação, era uma realidade. 
Após a mudança, uma nova vida!

A Bíblia mostra que quando isso ocorre, 
o Espírito Santo entra em nós, dando-nos 
uma nova compreensão da importância 
de vivermos agindo segundo os valores 
do Reino de Deus. “[...] a fim de que nós, 
os que primeiro esperamos em Cristo, 
sejamos para o louvor da sua glória. 
Nele, quando vocês ouviram e creram 
na palavra da verdade, o evangelho 
que os salvou, vocês foram selados com 
o Espírito Santo da promessa, que é a 
garantia da nossa herança até a redenção 
daqueles que pertencem a Deus, para o 
louvor da sua glória.” (Efésios 1.12-14.)

Pessoas comprometidas desfrutam 
de alívio por terem sido perdoadas 
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(através do que Cristo fez) de uma 
vida que antes desagradava a Deus. 
Como consequência, estas pessoas 
desejam aumentar a sua intimidade e 
proximidade com o Senhor, conhecê-
lo melhor através do que a Bíblia fala 
sobre Ele. Buscam viver com vidas 
limpas, por amar e querer agradar ao 
Criador. Não se satisfazem em somente 
participar de um ritual religioso.

Um bom exemplo surge, quando 
comparamos com um casal que se ama: 
quanto mais eles se conhecem, mais 
desejam aprofundar este amor. Saber 
detalhes um do outro, o que gostam ou 
não, situações que acham embaraçosas 
etc. Assim também acontece com os 
comprometidos com Deus: querem 
conhecer e aumentar cada vez mais, o 
que sabem sobre o Senhor e o que lhe 
faz feliz. É por esta razão que desejam ir 
à igreja ou às reuniões de culto.

Estratégias sábias ou 
desastradas

Existem pais que usam estratégias sábias 
e outros, que têm ações desastradas, 
quando tentam aproximar seus filhos 
para uma amizade com o Senhor.

As estratégias sábias são aquelas nas quais 
alguns aspectos estão envolvidos, como:

EXISTEM PAIS QUE USAM 

ESTRATÉGIAS SÁBIAS E 

OUTROS, QUE TÊM AÇÕES 

DESASTRADAS, QUANDO 

TENTAM APROXIMAR 

SEUS FILHOS PARA 

UMA AMIZADE COM O 

SENHOR .
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Coerência da vida diária dos pais, com 
o ensino sobre amizade com Deus – 
não adianta querer falar sobre Deus aos 
filhos, se os pais vivem se tratando mal, 
com agressividade e violências, mentiras 
etc. Essas incoerências são notadas e 
cobradas até por crianças.

Alegria dos pais em ir à igreja, 
tanto para aprender sobre Deus, 
quanto para trabalhar para Ele – 
pais motivados, também motivam os 
filhos; pais alegres, também alegram os 
outros; pais envolvidos são exemplos de 
envolvimento aos filhos.

Pais que fazem de sua casa uma 
extensão da própria igreja – por 
exemplo, usando no dia a dia valores 
bíblicos como: promover a paz, verdade, 
honestidade, sinceridade, amor, 
misericórdia, alegria, incentivo para o 
bem, mansidão, paciência etc. Isso pode 
acontecer em todos os momentos e não 
apenas nos cultos domésticos.

Pais que fazem da igreja uma 
extensão de sua própria casa – filhos 
que participam de uma classe, que 
comunique as verdades bíblicas, com 
uma linguagem que lhes é apropriada, 
optam por ficar mais tempo lá. 
Observam desde cedo a alegria de 
seus pais, ao irem à igreja ou fazerem 

atividades para Deus (“Alegrei-me 
quando me disseram: Vamos à casa do 
Senhor” – Salmo 122.1), até que passam 
a fazer também seu, este anseio.

Pais que facilitam o trabalho dos 
líderes de seus filhos na igreja – 
existe uma idade em que os filhos 
precisam ser levados pelos pais às 
atividades de seu ministério, como 
passeios, competições, congressos, 
corais, teatros etc. Muitos pais, por 
preguiça ou negligência, não levam seus 
filhos. Tempos depois, são estes mesmos 
pais que choram o afastamento que seus 
filhos tiveram de Deus. Aí perguntam: 
“Onde foi que eu errei?”.

Pais que contribuem positivamente 
para que seus filhos se envolvam com 
a turma da igreja – pais sábios ficam de 
olho nos amigos dos seus filhos. Promover 
alguns encontros em sua casa, às vezes já 
são suficientes, para reconhecer aqueles 
amigos que têm boas ou más intenções. 
Vale a pena incentivar momentos dos seus 
filhos com boas amizades, principalmente, 
quando está envolvida uma turma que 
ama e busca a Deus.

Onde estão as estratégias desastradas? 
São aquelas que fazem o oposto às ideias 
acima! Quando se mostra incoerência 
entre o que se fala sobre Deus e a 
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prática diária. Quando a “saudável 
persistência” para a ida à igreja, 
transforma-se na obrigação odiosa de 
uma religiosidade fria. Situações que 
mais afastam os filhos da igreja, da 
turma cristã que eles frequentam e por 
consequência de Deus.

Finalizando: Comprometidos 
ou não?

Pais, caiam na realidade! Muito 
provavelmente seus filhos 
reproduzirão as sementes que vocês 
estiverem plantando na vida deles 
hoje! Que tipo de pais vocês têm 
sido? Pais comprometidos com Deus 
e envolvidos no trabalho da igreja? 
Ou são pais descomprometidos com 
o Senhor, desigrejados, descolados de 
uma amizade com Deus e de tudo o 
que Ele representa?

Os pais devem ser os discipuladores de 
seus filhos. Em Deuteronômio 6.5-7, 
Deus diz aos pais que o amor que eles 
têm pelo Senhor, deve ser ensinado aos 
seus filhos: “Ame o Senhor, o seu Deus, 
de todo o seu coração, de toda a sua 
alma e de todas as suas forças. Que 
todas estas palavras que hoje lhe ordeno 
estejam em seu coração. Ensine-as com 
persistência a seus filhos […]”.

O EXEMPLO DOS PAIS É 
UMA DAS INFLUÊNCIAS 
MAIS FORTES, NO QUE 

DIZ RESPEITO À VIDA 
CRISTÃ . MESMO QUE OS 

PAIS NÃO PERCEBAM, 
SEUS FILHOS ESTÃO 

OBSERVANDO-OS EM 
TUDO .
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O exemplo dos pais é uma das 
influências mais fortes, no que diz 
respeito à vida cristã. Mesmo que os 
pais não percebam, seus filhos estão 
observando-os em tudo: atitudes, 
quando lidam com tensões; como 
reagem às tentações; como manifestam 
perdão etc.

Tudo servirá de base para solidificar 
sua fé. A maneira como a família se 
relaciona com Deus é que vai dar 
subsídios concretos, para que eles 
creiam “nas coisas que se esperam” e 
tenham a “convicção de fatos que não 
se veem” (Hebreus 11.1). A fé vem por 
ouvir a palavra de Deus.

Além do exemplo de uma vida 
comprometida com Deus, os pais podem 
ajudar seus filhos quando houver 
uma “crise de fé”, estando atentos às 
reações destes. Com um diálogo amigo e 
honesto, podem descobrir suas dúvidas, 
procurando resolvê-las. Quando não 
souberem as respostas, devem ser 

Sérgio Leoto é compositor, músico, pastor, palestrante, escritor 
e conselheiro familiar . Bacharel em Arquitetura (Universidade de 
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Familiar, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo – SP . 

humildes em admitir. Comprometerem-
se em pesquisar melhor o assunto, para 
terem respostas satisfatórias mais tarde.

O filho que se converte, deve passar 
por um processo de discipulado, com 
pessoas maduras e fiéis a Cristo, que se 
tornem muito mais do que “professores 
de Bíblia” – eles devem ser bons 
exemplos a serem imitados. Se este 
discipulado for iniciado em casa pelos 
próprios pais, será um privilégio para 
estes e bênção para os filhos!

Não há maior recompensa, do que ver 
um filho alcançando a maturidade 
cristã, como resultado do interesse, 
amor, incentivo e exemplo de 
discipuladores, sejam eles: pais, 
líderes ou amigos. Esta influência 
positiva contribuirá em muito para 
que, futuramente, sejam adultos 
verdadeiramente comprometidos com 
Deus e envolvidos no trabalho do Seu 
Reino e no fortalecimento da Igreja de 
Cristo. ▣
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Reinventando 
a profissão 
de músico
Atilano Muradas

crônica
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Durante a pandemia do novo 
coronavírus, além de toda a tensão que 
se espalhou pelo mundo, também se 
espalharam os memes. Para quem não 
sabe, “meme é um termo que surgiu 
no ‘universo da Internet’ e serve para 
se referir a uma frase, gesto ou atitude 
que tenha sido praticada por alguém, e 
que, por alguma razão, foi copiada por 
uma quantidade expressiva de pessoas, 
viralizando-se na rede”.1 Cada pessoa, 
por certo, elegeu esse ou aquele como 
o seu “Meme do Ano”, no que se refere 
à pandemia. Eu elegi o seguinte: “Nesta 
pandemia, voltei aos 15 anos: cabeludo, 
sem emprego, sem dinheiro e enfiado 
dentro de casa”. E sobre esse meme tão 
verdadeiro nos dias de hoje, comento 
usando outro: “Rindo até dezembro!”. 
Que interpretação perfeita! 

Os músicos, “novos e antigos”, estão 
vivendo exatamente isso. A pandemia, 
literalmente, nivelou todos nós (eu 
também me incluo nesse rol) ao mesmo 
patamar: o de iniciantes. Isso, em pelo 
menos um quesito, que, se não for o 
principal, é um dos mais fundamentais 
para a nossa categoria, que é estar com 
o público. Mas, por que afirmo isso?
Simples! Porque sem público não 
existe divulgação do trabalho, 

1 DICIONÁRIO POPULAR. Meme. Disponível em: https://www.
dicionariopopular.com/meme/. Acesso em: 17.05.20.

consequentemente, não existe venda 
de produtos e nem de ingressos, os 
contratos não são firmados, logo, 
torna-se ameaçada a “sobrevivência” 
do músico. Por causa disso, muitos 
voltaram a dar aulas de música – o que 
é um trabalho muito digno, além de ser 
uma prática boa para quem deseja se 
aperfeiçoar –, mas existe um grande 
problema por trás disso: os jovens de 
hoje em dia não estão mais sonhando 
com a carreira de músico, pois esta 
já vinha em declínio (na verdade, em 
queda livre) há vários anos. A pandemia 
foi apenas a tampa do caixão, o tiro fatal 
que só veio para agravar ainda mais 
o drama dos músicos. Todavia, como 
tudo na vida tem o seu lado bom, para o 
público que consome música, em certos 
aspectos, esse cenário caótico trouxe 
melhorias. E quer saber como?

Os shows, agora, são “de graça” e podem 
ser vistos pela Internet, sem o cidadão 
ter que sair de casa ou gastar um tostão. 
As milhares de lives que estão sendo 
feitas por músicos do mundo inteiro têm 
dado aos fãs a incrível oportunidade de 
conhecer seus artistas na intimidade, 
sem maquiagem, sem as parafernálias 
tecnológicas e, melhor, sem o chato 
do empresário que impedia as pessoas 
de se aproximarem de seus ídolos. E, 
mais. Graças à pandemia, os músicos 
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famosos, finalmente, estão apresentando 
os bastidores do mundo artístico, 
revelando os pulos do gato da profissão 
e mostrando ao mundo que são pessoas 
normais, gente como a gente. Mas, será 
que isso é verdade?

Pois é, músico paga contas de luz, 
de água, de telefone, Internet, 
aposentadoria, aluguel, prestação de 
carro, tem filho na escola e, como 
qualquer mortal, precisa comer todo 
dia. É um trabalhador como outro 
qualquer, que dá duro para se manter 
em forma. Sem falar do lado B da 
história, que é o impacto negativo 
que a paralização nas atividades dos 
músicos causará à economia e na 
geração de empregos. Acredite, mas, 
para nós, músicos, essa não é a primeira 
pandemia. Já vivemos uma pandemia 
quando surgiram os teclados que imitam 
vários instrumentos, e que “roubaram” 
o emprego de muitos músicos. A 
pandemia do desaparecimento do LP 
e, tempos depois, do CD, e que sacudiu 
o mercado. E a pandemia que veio 
com o advento da Internet, que exibe, 
inadvertidamente, o trabalho de todo 
mundo, mas não põe dinheiro na conta 
de quase ninguém. É, meu amigo, nós 
músicos já somos especialistas quando o 
assunto é quarentena! Mas, o que fazer 
diante disso?

crônica

É, MEU AMIGO, 

NÓS MÚSICOS JÁ 

SOMOS ESPECIALISTAS 

QUANDO O ASSUNTO 

É QUARENTENA! MAS, 

O QUE FAZER DIANTE 

DISSO?
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Ter uma profissão paralela! Deixe-me 
explicar isso a partir de um raciocínio. 
A profissão de músico é complexa, 
exige muito estudo e dedicação, e é tão 
difícil quanto qualquer outra profissão. 
Todavia, dizem que os músicos vivem 
no mundo da lua e das estrelas. Isso é 
verdade, mas ainda bem, não é mesmo? 
Já pensou se vivêssemos sem a música 
que os artistas buscam lá no céu? O 
mundo, a vida, enfim, tudo seria sem 
graça. No entanto, é fundamental que os 
músicos saibam se organizar, mantendo, 
sim, suas viagens às estrelas, mas não 
sem antes providenciar um paraquedas 
para o seu retorno à atmosfera, como 
fazem os astronautas. Em diferentes 
palavras, o músico precisa ter outra 
profissão e exercê-la paralelamente. 

Pode ser até uma profissão ligada 
à própria música, tipo, empresário, 
professor de música, vendedor de 
instrumentos, proprietário de escola 
de música etc. O que ele não pode é 
depender, única e exclusivamente, de 
tocar o seu instrumento para garantir 
o seu ganha pão. O privilégio de ser 
“apenas” um instrumentista é para 
zero vírgula zero zero zero um por 
cento (0,0001) da população musical 
mundial. Refiro-me àqueles artistas 
que nasceram ricos, ou que receberam 
grande aporte financeiro, ou que fazem 

parte de uma orquestra que lhes dá um 
salário vitalício até, se, por exemplo, 
ficarem doentes ou incapacitados. É 
ideal que haja esse Plano B, porque, 
infelizmente, infortúnios acontecem... 
e muitos! Tempos atrás, ouvi a história 
de um contrabaixista profissional que 
perdeu o movimento de uma das mãos 
e estava desesperado porque não sabia 
fazer mais nada na vida além de tocar. 

Esse é o mesmo drama que enfrenta 
os esportistas: se fraturou a perna 
ou lesionou um tendão, a carreira 
praticamente acabou! Sejamos 
realistas: a maioria, para não dizer 
quase a totalidade, dos músicos 
terá que lutar para sobreviver só da 
música. Então... é mesmo preciso 
pensar em um Plano B (outra 
profissão), ou, quem sabe, até mesmo 
em um Plano C, como, por exemplo, 
fazer parcerias. Como assim?

Essa é uma estratégia que profissionais 
de outras áreas fazem o tempo todo. 
Parcerias não só no campo musical 
em si, mas também na administração 
da sua carreira. Tire um pouco a mão 
do seu instrumento, escreva os seus 
próprios projetos, coloque uma roupa 
sóbria e vá à luta, procurar alguém 
que possa ser o seu parceiro: um 
empresário, uma empresa, uma igreja, 
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alguém bem-sucedido na arte que possa 
orientá-lo. Quem conhece a história da 
música sabe que tal estratégia é bem 
comum, funciona e funcionou para 
vários artistas. Dará certo para você 
também, em nome de Jesus! E por falar 
em Jesus, o que Ele tem a ver com isso?

Absolutamente tudo! A música e os 
músicos são uma invenção de Deus. Vou 
caprichar na comparação: assim como 
Deus cuida do universo, Ele cuida das 
suas criaturas que somos nós. Conseguiu 
visualizar a sua importância como 
pessoa? Se Deus cuida dos passarinhos 
que cantam, tanto mais de nós músicos, 
seres humanos, obras-primas da criação, 
esculpidos à Sua imagem e semelhança 
para o louvor da Sua glória, sobretudo, 
por meio da habilidade musical que Ele 
próprio nos deu. Você já entendeu tudo 
ou será preciso eu desenhar?

Um dos maiores problemas do ser 
humano é que ele confia demais na 
própria força, no próprio talento, 
para conduzir a sua vida. Amigão, nós 
dependemos 100% de Deus para tudo. 
Só quem não enxerga isso é quem vive 
longe de Deus, feito um papel voando 
à mercê do vento. Se você é um crente 
em Jesus, relembre esse segredo da 
Sua Santa Palavra: “Humilhai-vos sob a 
poderosa mão de Deus, para que ele a 

crônica

UM DOS MAIORES 

PROBLEMAS DO SER 

HUMANO É QUE ELE 

CONFIA DEMAIS NA 

PRÓPRIA FORÇA, NO 

PRÓPRIO TALENTO, 

PARA CONDUZIR A SUA 

VIDA . AMIGÃO, NÓS 

DEPENDEMOS 100% DE 

DEUS PARA TUDO



LITERAL | JULHO 2020 43

seu tempo vos exalte, lançando sobre ele 
TODA VOSSA ANSIEDADE, pois ele tem 
cuidado de vós” (1 Pedro 5.7 – destaque 
meu). Mas, afinal, como lançar sobre Ele 
essa ansiedade?

Através da oração. Paulo deu a letra: “Não 
andeis ansiosos por coisa alguma; pelo 
contrário, sejam os VOSSOS PEDIDOS 
plenamente conhecidos diante de Deus 
por meio de oração e súplica com ações 
de graças” (Filipenses 4.6 – destaque meu). 
Tem que pedir, tem que suplicar! Quem 
não chora não mama. Músico tem que 
pedir milagres de Deus para a sua vida 
artística. Pedir que Deus o inspire para 
compor mais e mais músicas, e lhe dê 
capacidade para ser um profissional cada 
vez melhor. Além disso, também pedir 
mais eventos para tocar, mais recursos 
financeiros, bons parceiros e empresários, 
oportunidades de trabalho, inteligência 
comercial. Tem que colocar a fé em ação. 
Foi Ele mesmo quem nos direcionou: 
“Sem fé é impossível agradar a Deus.” 

(Hebreus 11.6.) Você é filho do Maestro 
da orquestra universal. Sentiu a sua 
importância?

Por fim, se o meme citado no primeiro 
parágrafo desta crônica fosse direcionado 
a cristãos, seria bom acrescentar: 
“Vivendo à custa do Pai Celestial”. No 
fundo, no fundo, Ele é quem cuida de 
nós. É importante, sim, que estudemos, 
trabalhemos e nos esforcemos, ao 
máximo, mas quem abre e fecha portas 
de oportunidades é somente Ele! Dele 
vem o comando para recebermos as 
bênçãos! Dele vem a direção! Dele vem 
o poder e a vida! Então, é com Ele que 
temos que conversar, incansavelmente, 
todos os dias. Coisa boa é ter 15 anos, 
estar na casa do Pai cantando de 
graça para os amigos, fazendo novos 
parceiros pela Internet e confiando que 
Deus já está lá na frente, reinventando 
o mundo musical e preparando o 
melhor dEle para os Seus filhos. Posso 
ouvir um amém? ▣

Atilano Murads é pastor, jornalista, teólogo, escritor, compositor e 
palestrante . Possui 11 CDs gravados e cinco livros publicados . É autor de 
vários musicais e articulista de periódicos no Brasil e no exterior . Casado 

com a odontopediatra e pedagoga Isildinha Muradas, tem dois filhos, 
Atilano Júnior e Asaph Muradas, respectivamente, casados com Michelle 

e Ana Rute, e, mais recentemente, um neto, Pedro Muradas . Contato: 
atilanomuradasneto@gmail .com / (31) 98224-3141 (WhatsApp) .
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Somos o povo da palavra. Pela palavra 
Deus criou todo o Universo, a Terra 
e tudo que existe nela. Nossa gênese 
pressupõe da palavra. A igreja só é 
Igreja por meio da palavra. 

Embora a palavra falada e a palavra 
escrita tenham suas diferenças de 
utilização e propósitos, para o povo 
de Deus, o povo da palavra, elas 
se misturam o tempo todo. Deus 
pronunciou a palavra da criação e 
se relaciona com as pessoas desde 
o princípio por meio dela. Depois 
a palavra foi escrita, mas mesmo 
registrada continua sendo palavra viva, 
por ação do Espírito Santo.

Sempre me chamou muito a atenção 
como, facilmente, podemos fazer 
mau uso da palavra. Frases ditas 
inapropriadamente já produziram 
desgraças, tragédias e guerras. Palavras 
tortas causam mágoas, rancor; destroem 
amizades, casamentos e ferem mais do 
que armas bélicas.

Pelas palavras engrandecemos ou 
destruímos. Decidimos a jornada de 
uma pessoa pela simples pronúncia 
delas. Às vezes intencionalmente, outras 
vezes, não. Podemos até adoecer nosso 
corpo com palavras direcionadas a nós 
mesmos.

Atenção! 
Contém 
altas 
doses de 
palavras

leitura e escrita
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assim, após alguns desvios de percurso, 
quando me decidi a trabalhar na área 
editorial e a criar livros, foi como se uma 
cortina se abrisse para um mundo que 
já me encantava, mas que ainda havia 
muito a aprender.

Atualmente, apesar de utilizarmos 
massivamente da comunicação, tanto 
verbal quanto escrita em todos os seus 
diversos gêneros, acredito que a palavra 
ainda não tenha a devida valorização.
Quem domina a utilização da comunicação, 
em suas diversas formas, me parece querer 
guardar para si tal conquista atingida. 
As escolas continuam a dar ênfase ao 
português, exclusivamente na disciplina 
específica, desconectado de outras matérias 
em que a palavra é somente um meio de 
transmissão de conhecimento.

E não é diferente quando pensamos 
na comunicação verbal e escrita em 
nossas igrejas. Não importa se é um 
grupo caseiro ou uma megaigreja. A que 
posição temos relegado o que falamos e 
escrevemos?

Recentemente recebi um contato de uma 
cliente que queria fazer um e-book de 
um texto que havia escrito no fervor de 
sua adoração a Jesus Cristo.
O texto era curto, não mais do que 10 
páginas de A4 com fonte 20. Ela havia 
escrito o texto e sentia que deveria 
compartilhar do mesmo para outras 

E depois de tudo isso, talvez seja a 
hora de uma reflexão: como estamos 
utilizando as palavras em nossas vidas?

Será que as palavras que eu profiro 
estão em consonância com as palavras 
do Criador? De que maneira as minhas 
palavras se encontram com as palavras 
mais doces que este mundo já ouviu, 
que saíram diretamente da boca de 
nosso Senhor Jesus Cristo?

Produzir palavras é algo tão natural 
em nós que nem paramos para pensar 
muito a respeito. Mas, como um pequeno 
exercício, imagine que não existam a 
palavra falada ou escrita, como as coisas 
seriam transmitidas? Qual seria o meio de 
recepção, processamento e transmissão 
aos outros? Impossível. Não haveria 
como. O uso da palavra é o que nos faz 
humanos e o que fazemos com ela nos 
define como seres pensantes e atuantes no 
mundo e para com as pessoas.

Eu sempre fui fascinado pelas palavras. 
Desde criança, gostava de ler dicionários, 
encontrar novas palavras em livros, em 
placas, até em bulas de remédio. Nunca 
tive a pretensão de ser um geniozinho 
na disciplina de português ou de ser o 
melhor com as redações, algo com que 
alguns colegas se esmeravam muito mais 
e conseguiam para agradar a professora. 
Não, sempre fui despretensioso e sempre 
foi tudo muito natural para mim. Sendo 
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pessoas e me pediu ajuda. Editei o texto, 
incluí separações com títulos; solicitei 
uma introdução, uma conclusão e uma 
minibiografia; serviços de revisão, 
diagramação e capa, e voilà, o e-book 
estava pronto.

O conteúdo proposto, mais as conversas 
que tive com a autora, me fizeram 
pensar que este singelo e-book havia 
sido um louvor a Deus e um ato de amor 
em compartilhar com outras pessoas sua 
experiência e como esse Jesus poderia 
mudar a vida delas também!

Ela havia saído de sua zona de 
conforto, escrito o seu primeiro texto, 
publicado o seu primeiro livro, não 
pelo desejo de ver seu nome aparecer 
em uma capa de livro, mas de ver o 
nome de Jesus engrandecido sobre 
todo nome.

Sempre me lembro das palavras do 
pastor Martin Weingaertner de que 
temos dois púlpitos. Um é o púlpito 
com o qual estamos habituados, 
ao qual ficamos defronte todos os 
domingos, que, no momento, com a 
pandemia se tornou virtual. E o outro 
é o púlpito de papel, que continua 
durante todos os dias da semana. Este 
começa pela leitura da Bíblia e tem 
continuidade com a leitura de bons 
livros que sejam relevantes e possam 
edificar nossas vidas. 

Algumas pessoas ainda vão adiante de 
somente ler e passam a escrever para 
o púlpito de papel como no exemplo da 
minha cliente.

Eu sempre digo, qualquer pessoa pode 
escrever, da sua maneira, do que está 
cheio o seu coração e, assim, contribuir 
para o reino de Deus com o elemento 
primordial que o próprio Deus nos deu, 
a palavra.

E o mundo, mais do que nunca, está 
carente da intrepidez que nós cristãos 
deveríamos ter em encher o mundo 
de palavras que podem fazer toda a 
diferença em pessoas, em suas maneiras 
de viver e em transformação de vida.

Temos ouvido muito e reproduzido 
muito pouco. Estamos carregados, 
obesos de tanto ouvir e concordar, 
mas processamos pouco e criamos um 
número pífio para outras pessoas. É 
bem verdade que temos pregadores e 
escritores maravilhosos. Meu ponto é 
que um número pequeno de ouvintes e 
leitores têm se colocado no caminho de 
também proferir e escrever palavras. E 
este movimento poderia ser crescente, 
não somente entre lideranças, mas com 
o mais simples, com aqueles que não 
detêm cargos ou posições elevadas.
O e-book da minha cliente provou 
que, no mínimo, qualquer pessoa 
pode contar a sua história e de como o 

leitura e escrita
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Senhor transformou a sua vida. Básico e 
altamente poderoso. 

Não é necessário que todos nós façamos 
grandes estudos teológicos. Podemos ser 
simples, como Jesus foi simples em seu 
ensino. Mesmo sendo Deus, ele utilizou as 
ferramentas que nós também dispomos, 
a saber, nossa mente, nossa comunicação 
e nosso coração. “Pois a boca fala do que 
está cheio o coração.” (Mateus 12.34.)

Cada vez que escrevo algo eu sempre gosto 
de imaginar que estou me dirigindo a uma 
pessoa específica, não a um grupo. Neste 
texto, eu me direciono a você que está 
lendo sozinho, concentrado, deixando tudo 
que está ao seu redor para me dar atenção 
exclusiva. E esta é uma boa analogia. 
Quando nos comunicamos precisamos 
pensar que é pessoal, direcionado e 
exclusivo. Você já teve a sensação de ouvir 
uma pregação e pensar “parecia que o 
pregador estava falando somente para 
mim”. Jesus também falava às multidões, 
mas quando lemos suas palavras, ela 
é pessoal, íntima, precisa, e nos atinge 
exatamente onde precisa atingir.

SANDRO BIER é editor independente de livros . Com mais de 17 anos de 
experiência é também produtor de conteúdo para cursos para escritores e 

comunicação escrita; consultor editorial, literário e designer de capas . 
Auxilia pessoas que queiram escrever, por meio de vídeos no canal Café do 

Escritor, no YouTube . Publica livros pelo seu selo EntreCapas .
www .cafedoescritor .com .br – Contato: alolivro@gmail .com

Nesse sentido, podemos aprender de que 
as palavras que produzimos precisam 
ser assertivas, devem contribuir para 
edificar, não para destruir ou envenenar. 
O mundo já está cheio disso. Nosso dever 
como cristãos é influenciar o mundo com 
o que podemos e temos a dizer e escrever. 
E isso começa no lugar mais difícil, em 
nossas casas com os filhos e o cônjuge. 
Passa pela zona de guerra inacessível 
do seu vizinho de porta. Continua no 
abismo cavado entre você e seu colega de 
trabalho e assim por diante.

Mais do que nunca, temos a oportunidade 
de nos comunicar com o mundo com 
o acesso na palma de nossas mãos e o 
fazemos, mas talvez, nem sempre para 
edificação e para o reino de Deus.

Nossa oportunidade é agora, não 
sabemos quanto tempo teremos e 
não podemos adiar. Assim como 
começamos nossa vida com a primeira 
palavra, o nosso ocaso será quando 
pronunciarmos a derradeira palavra. 
E a seguinte, será frente a frente ao 
Senhor Jesus. ▣
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Pregando o Evangelho 
on e off-line

Pouco antes do fechamento desta 
nova edição da Revista Literal, foi 
publicado um estudo chamado: “Os 
impactos do isolamento social nas 
igrejas evangélicas brasileiras”. A 
pesquisa aponta que 48% das igrejas 
não transmitiam cultos ao vivo ou 
gravavam reuniões antes da pandemia 
da Covid-19. Não é novidade que 
estamos diante de um novo cenário, 
mas, é importante estarmos preparados 
para novas perspectivas, ferramentas e 
estratégias para que a Palavra de Deus 
seja levada cada vez mais longe.

A pesquisa aponta que as igrejas 
que optaram por transmitir o culto 
ao vivo consideraram estes pontos: 
interatividade; pessoalidade; 
evangelização; já havia estrutura para 
isso. Enquanto as igrejas que optaram 
por gravar as reuniões ao invés de 
transmitir ao vivo apontaram: falta 
de recurso técnico para a transmissão; 
facilidade de acesso para idosos; 
prevenção de problemas técnicos; 
flexibilidade de formato; já realizavam 
gravações antes do isolamento. 

Outro ponto essencial de apoio 
aos ministérios neste período é o 

Igrejas 
online

plugado
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 � Ligações telefônicas.
 � Atendimento pastoral individual.
 � Visita de irmãos da igreja.
 � Visita de equipe de apoio com 

notebook para exibição do sermão.
 � Envio de correspondências com as 

leituras recomendadas.
 � Encontros pontuais em locais 

abertos e sem aglomerações.
 � Proporcionar financeiramente o 

acesso à Internet.
 � Envio de SMS.
 � Envio de cartas.
 � Carro de som com músicas e 

sermão.

Aqui na região onde moro, em Santa 
Luzia (MG), igrejas onde a membresia 
é composta por pessoas mais idosas, 
optaram por fazer cultos ao ar livre, 
com sistema de som externo, para os 
moradores e vizinhos à igreja. 
 
A pesquisa ouviu 270 igrejas, em 26 
estados e no Distrito Federal, entre os 
dias 24 de abril e 5 de maio de 2020. Ela 
foi desenvolvida e disponibilizada no 
site The Invisible College, um projeto do 
Pedro Dulci e do Kaiky Fernandes.

Sem dúvidas as igrejas estão e estarão 
mais online do que nunca. Mas, isso 
não quer dizer que as ações digitais 
substituem o trabalho presencial. 

uso constante das redes sociais e 
ferramentas para Ensino à Distância 
(EAD). 95,6% das igrejas não tinham 
nenhum recurso EAD. Atualmente, as 
áreas de conhecimento mais buscadas 
são: classes bíblicas – 78%, adolescentes 
e crianças – 32% e formação de 
liderança – 22%. 

Alguns pontos que me chamaram 
atenção nesta pesquisa: ⅔ das igrejas 
pesquisadas possuem uma equipe 
de mídia. Sendo que 45% delas, com 
mais de cinco pessoas na equipe. As 
principais mídias utilizadas: vídeos – 
31%, podcasts – 20% e blog – 13%. 

Entre as redes mais usadas e destacadas 
pela pesquisa estão:

 � YouTube – 47,9%
 � Instagram – 25,4%
 � Facebook – 18,8%
 � WhastApp Business – 9,2%
 � Spotify – 7,5%

O estudo aponta que as igrejas se 
preocuparam em passar orientações 
quanto à Santa Ceia e também buscaram 
alternativas para aqueles que não 
tinham ou possuíam pouco acesso à 
Internet. Foram realizadas ações como:

 � Incentivo ao culto familiar.

plugado
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Ao contrário, é um importante 
complemento e apoio à igreja local. O 
material completo é bem mais 
detalhado, com questões como: culto 
público, assistência social, mídias 
sociais e educação, e ainda, próximos 
passos, pensando no futuro. Mais 
de 50% dos pesquisados acreditam 

ELIS AMÂNCIO é jornalista, especialista em digital, head de Marketing da 
Hitbel . Trabalha desde 2007 em comunicação no meio cristão . É autora dos 

livros: Mídias Sociais na Igreja e Comunicando o Reino . Co-autora do livro 
Cristianismo pós-pandemia – impacto e oportunidades .

que voltarão com suas atividades 
gradualmente e que realizarão eventos 
e conferências nos próximos 12 meses. 
Um cenário muito desafiador para todas 
as igrejas. Ainda na pesquisa, mais de 
50% alegaram não ter nenhum tipo 
de reserva financeira para situações 
emergenciais. ▣

plugado
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Baixe e ouça 
o  AUDIOBOOK

"DESISTIR NÃO
É OPÇÃO!"

Mário Kaschel Simões
Escritor e Palestrante Internacional

www.mariosimoes.com

do
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Como 
descobrir 
o meu 
propósito 
de vida?

Esta é uma pergunta que ouço 
constantemente em minhas palestras 
e seminários presenciais e online. Cada 
objeto criado por Deus ou pelo homem tem 
um propósito. Desde um avião, iPhone, 
relógio, até um martelo, chave e alfinete.

O Rei Salomão escreveu: “O Senhor faz 
tudo com um propósito.” (Provérbios 16.4.)

Creio que durante a primeira parte 
da vida, todos nós devemos procurar 
descobrir qual é o propósito que Deus 
tem para cada um de nós. Uma vez que 
descobrimos isso, precisamos passar 
o restante da nossa vida vivendo e 
cumprindo este propósito.

No livro de Atos, lemos: “Tendo, pois, 
Davi servido ao propósito de Deus em 
sua geração, adormeceu.” (Atos 13.36.)

Creio que, da mesma maneira que Davi 
tinha um propósito estabelecido por Deus 
para cumprir durante a sua geração, 
nós também temos um propósito para 
cumprir em nossa geração.

Gostaria de compartilhar duas frases 
importantes que têm trazido clareza, 
entendimento e inspiração ao coração 
de milhares de pessoas. A primeira tem 
a ver com trabalho e a segunda, com 
oportunidades.

Espero que a explanação faça o mesmo 
em sua vida!

coaching
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está interessado em ajudar e servir 
às pessoas com os talentos e recursos 
que você tem? É o seu serviço para a 
sociedade e contribuição para o bem-
estar da humanidade.

Aptidão
Já a terceira parte da frase, “mas 
porque você o faz tão bem”, se refere à 
aptidão! Isso significa que você faz algo 
muito bem demonstrando o seu talento, 
habilidade, destreza e dons. Ou seja, você 
tem um dom nato que foi desenvolvido e 
para o qual foi capacitado. 

Remuneração
E a última parte da frase, “as pessoas 
lhe pagarão por isso”, trata-se da sua 
remuneração. A recompensa financeira 
é a consequência de fazer um bom 
trabalho. É o resultado de realizar algo 
para outros, com dedicação e excelência. 

Não existe nada melhor do que viver a 
sua PAIXÃO, usando a sua APTIDÃO, 
em atitude de DOAÇÃO. O resultado 
sempre será REMUNERAÇÃO. Pare e 
pense sobre isso! Com certeza, Deus 
deseja que você seja apaixonado 
fazendo aquilo que Ele capacitou você 
para fazer. E quando você começa a 
empenhar os seus dons e habilidades 
a serviço das pessoas, Deus abençoará 
a sua vida e, através do seu trabalho, 
enviará os recursos necessários para 
você viver!

Em minhas palestras para estudantes e 
profissionais, tenho ensinado o seguinte 
conceito: “Descubra algo que você 
gosta de fazer e até faria de graça, 
mas porque você o faz tão bem, as 
pessoas lhe pagarão por isso”.

É impressionante observar que milhões 
de pessoas no mundo trabalham em 
áreas que não gostam ou fazem coisas 
que detestam. Elas, simplesmente, vão 
ao emprego desmotivadas, entediadas e 
frustradas e, como resultado, começam a 
dar trabalho aos chefes, colegas e clientes. 

Existem quatro segredos escondidos 
na frase acima, que uma vez 
compreendidos e aplicados, podem 
transformar a sua vida e, quem sabe, 
economizar décadas de trabalho na 
profissão ou carreira erradas.

Paixão
“Descubra algo que você gosta de 
fazer”. O que é esse algo que você 
realmente gosta de fazer? Aquilo que 
você faz por horas e horas e diz: “Como 
eu gosto de fazer isso! Como o tempo 
voa! Se alguém me pedir para fazer isso, 
eu farei, mesmo que não receba nada!” 
Em outras palavras, isso é paixão. Você 
ama o que faz, e faz o que ama! 

Doação
A segunda parte da frase, “e até 
faria de graça”, tem a doação. Você 

coaching
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Ao descobrir esta verdade, você fará parte de 
um dos grupos mais seletos da humanidade, 
daqueles que são felizes e realizados com o 
trabalho que fazem!

Um amigo empresário procurou 
meu conselho a respeito de algumas 
oportunidades de negócios que ele estava 
contemplando. Depois de refletir sobre o 
assunto, comecei a conectar os pontos em 
minha mente e elaborei a seguinte frase: 
“A primeira vez que você ouve uma 
informação, é uma novidade. A segunda 
vez que você ouve a mesma informação 
é uma possibilidade. Porém, a terceira 
vez, é uma oportunidade!” 

Permita-me explicar este conceito.

Novidade
A primeira vez que você ouve a respeito 
de algo novo, aquela informação é uma 
novidade. Ou quem sabe alguém lhe diga: 
“Puxa, você é tão talentoso nisso! Porque 
você não começa um negócio!” Isso não 
significa que você deve entrar de cabeça 
em um negócio ou lançar-se em um 
empreendimento só porque alguém lhe 
elogiou ou contou uma nova informação.

Todas as vezes que agi impulsivamente, 
sem pensar, baseado em um fato, dica 
ou comentário, eu, literalmente, “entrei 
pelo cano”. Esta cautela se aplica aos 
relacionamentos, negócios, viagens, 
compras e decisões importantes.
Aprenda com Maria, mãe de Jesus, que 
“guardava todas as coisas no seu coração”.

Este princípio irá poupá-lo de muitas 
dores de cabeça provenientes de 
decisões erradas e precipitadas.

Possibilidade
A segunda vez que você ouve a respeito 
de algo novo, aquela informação agora 
passa para a categoria de possibilidade. 
Talvez alguns dias, semanas ou meses 
depois, alguém lhe diga: “Você é uma 
pessoa muito talentosa nesta área! Eu 
compraria o seu produto ou pagaria 
pelo seu serviço!” Agora esta palavra é 
muito mais do que uma coincidência, é 
uma possibilidade.

Quando isso acontecer, comece a refletir 
sobre um possível desdobramento 
daquele cenário. Pergunte-se a si mesmo: 
“Tenho aptidão e talento para fazer 
isso?”; “Tenho paixão por fazer isso, ao 
ponto de passar horas fazendo?”; “Me 
vejo fazendo isso no futuro?”; “Seria isso 
uma maneira de servir mais pessoas 
e receber um sustento digno?”; “Me 
sentirei realizado fazendo isso?”

Antes de externar os seus pensamentos 
e tomar qualquer decisão, dedique 
tempo pensando em todas as 
possibilidades que estão ao seu dispor.

Oportunidade
A terceira vez que você ouve de 
uma pessoa a mesma indagação ou 
informação, esta agora é elevada à 
categoria de oportunidade. Sirenes e 
luzes de alerta devem soar na sua mente 

coaching
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e brilhar nos seus olhos! Isso é muito 
mais do que coincidência humana. Pode 
ser providência divina! Possivelmente, 
Deus está usando informações, 
circunstâncias e pessoas, para abrir os 
seus olhos a respeito de algo que Ele 
deseja que você seja, faça ou tenha.

No capítulo da Primavera, do 
meu livro “As 4 Estações da Vida” 
(www.4estacoesdavida.com), ensino 
que a oportunidade é careca! Ela passa 
lentamente diante dos nossos olhos. 
Se não a agarrarmos e aproveitarmos 
aquele momento certo, ela passará e, às 
vezes, nunca mais voltará.

Aproveitar uma oportunidade implica 
em correr riscos. Porém, quem não 
correr riscos não sairá do lugar, nem 
realizará mudanças e nunca alcançará 
os seus sonhos!

Alguém disse que “o navio sempre está 
mais seguro no porto, porém, não foi 
para isso que ele foi criado!” O lugar 
dele é navegar e cruzar os vastos oceanos 
em direção ao seu destino. E você, está 
acorrentado no porto da segurança ou 
ancorado na baía da mediocridade? Não foi 

para esta segurança que você foi criado! 
Existe algum sonho que você ainda não 
realizou, ou uma meta que ainda não 
alcançou? Então, chegou a hora de cortar 
as cordas, amarras e âncoras, e alçar as 
suas velas para o mundo de oportunidades 
que Deus preparou para você!

“Olho nenhum viu, ouvido nenhum 
ouviu, mente nenhuma imaginou o 
que Deus preparou para aqueles que o 
amam.”  (1 Coríntios 2.9.)

Chegou a sua hora! Você precisa fazer a 
sua lição de casa, se preparar, organizar, 
procurar conselho e desenvolver 
suas habilidades através da ajuda de 
conselheiros, professores e mentores.

Depois, dê passos de fé na direção 
da realização dos seus sonhos, 
transformando-os em realidade. 

Abra seus olhos e ouvidos e fique 
atento às novidades, possibilidades e 
oportunidades! Desta maneira você 
estará descobrindo e vivendo o seu 
maravilhoso propósito de vida!  

Um grande abraço e muito sucesso! ▣

MÁRIO K. SIMÕES é palestrante e escritor internacional especialista nas 
áreas de comunicação, motivação, relacionamentos, desenvolvimento pessoal 

e liderança. Formado em Jornalismo pela LSU (Louisiana State University), 
nos EUA. Casado com Priscila Gatz Simões em 1990 e pai de Felipe e Davi. 

Redes sociais: @marioksimoes. Site: www.mariosimoes.com
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Diferentemente do que muitos 
pensam os vídeos para as redes sociais 
possuem formatos próprios, não sendo 
apenas a reprodução de material 
audiovisual produzido para grandes 
telas – como cinema ou televisão. Essa 
poderosa ferramenta de engajamento 
trabalha simultaneamente com 
dois sentidos – visão e audição. Em 
vídeos bem pensados, previamente 
planejados, o que se ouve 
complementa a informação dada 
pelo que se vê, ou seja, tudo tem um 
propósito claro dentro do produto. Isso 
vale para o local que serve de cenário, 
o tipo da roupa que se veste, suas 
cores, a luz empregada, os movimentos 
de câmera, a música de fundo, a 
vinheta de abertura, enfim, tudo que 
faz parte do produto.

O uso de vídeos em redes sociais reforça 
sua identidade, tornam o conteúdo 
mais dinâmico e didático, atrai mais a 
atenção, engaja mais, melhora MUITO 
seu posicionamento no Google, trazendo 
de volta informações preciosas sobre o 
seu público.

Talvez você esteja aí pensando: “Ok, 
tudo isso eu já sei. Mas o que eu preciso 
para fazer bons vídeos para as redes 
sociais?” 

som & imagem

O poder 
dos 
vídeos 
para as 
redes 
sociais
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arquivo, empregando vídeos mais curtos 
para garantir uma qualidade razoável de 
som e imagem.

Quarto: Defina o tipo do vídeo – será 
explicativo, uma demonstração de 
algum produto ou serviço, educativo, 
institucional, tutorial, uma entrevista etc.

Quinto: Faça um pequeno roteiro, 
organizando as etapas da produção, 
descrição de cenas etc. Isso agiliza e 
MUITO o trabalho na hora da captação 
e da edição. Além disso, tenha claro um 
calendário de produções e postagens, 
com periodicidade bem definida. Isso é 
instrumento de fidelização de seu público.

Sexto: Prepare o espaço onde será 
gravado – pense no cenário, na luz, no 
som, na movimentação em torno do local 
no dia e horário escolhidos para gravar.

Sétimo: Defina e prepare o 
equipamento – se não tiver uma câmera 
profissional, use seu celular. Diversos 
smartphones modernos filmam até em 
4K hoje em dia.  

Oitavo: Realize um teste antes da captação 
– isso é importante para checar a qualidade 
da iluminação, a qualidade da captação 
do som e da imagem, a apresentação da 
composição escolhida (elementos que 

Vamos a uma série de dicas 
muito úteis

Primeiro: Conheça sua persona e pense 
no que é útil para ela – sem saber ao 
certo quem é seu público e colocar-se no 
seu lugar para pensar com sua lógica, 
dificilmente você conseguirá produzir algo 
que chame a atenção e tenha utilidade 
para quem quer atingir com a mensagem.

Segundo: Defina qual é o objetivo do 
seu vídeo – você quer engajar envolver/
engajar mais gente? Quer explicar alguma 
coisa? Quer aumentar a visibilidade sobre 
seus canais? Quer captar contatos de 
novos potenciais clientes/parceiros? Para 
alcançar seus objetivos é preciso, antes de 
tudo, saber quais são.

Terceiro: Defina para qual rede social 
será o vídeo – lembre-se que cada 
plataforma tem suas próprias regras e 
dinâmicas. Vídeos mais longos tendem 
a ser melhores recebidos no YouTube. 
Já vídeos no Instagram precisam ter 
no máximo 1 minuto se for postar no 
feed, e mesmo usando o IGTV sugerimos 
não ultrapassar os três minutos. 
O Facebook também segue lógica 
semelhante. Lembre-se, ainda, que é 
possível distribuir diretamente, via 
WhatsApp, por exemplo – contudo, com 
uma limitação severa no tamanho do 

som & imagem
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compõe a cena, como o cenário, a pessoa 
e sua vestimenta etc.) entre outros fatores 
que implicam diretamente no resultado 
final de seu filme.

Vamos falar de luz?
Use a iluminação a seu favor! 
Verifique se há janelas e portas ao fundo. 
Se houver, mantenha-as bem fechadas 
ou, ainda melhor, altere sua posição em 
relação as mesmas e posicione-se de 
frente. Janelas e portas podem ser ótimas 
fontes de luz natural, desde que sejam 
empregadas para iluminar seu rosto, não 
suas costas. Por isso quem fica de costas 
para a fonte de luz é sempre a câmera, e 
não a pessoa ou objeto que será filmado.

Sempre que possível, evite sombras 
muito pronunciadas. Elas atrapalham 
a compreensão da imagem.  Por outro 
lado, o excesso de luz também é 
prejudicial. Se estiver empregando a 
luz natural que entra por uma janela, e 
ela estiver muito forte, use uma cortina 
como atenuador. 

Na hora de editar e postar . . .
Existem inúmeros apps que permitem 
a você editar seu vídeo no próprio 
smartphone ou tablete que usou para 
gravar. São simples e práticos, além de 
permitirem postar logo após concluir o 
processo de edição.

Ao editar, sempre que possível, 
elimine pausas entre as falas – isso 
ganha agilidade e não enjoa. Prefira 
o chamado “corte seco”, sem nenhum 
efeito na transição. Lembre-se sempre 
de adicionar o nome das pessoas que 
aparecem no vídeo. O uso de tópicos e 
palavras em tela, para pontuar a fala, 
ajuda a fixar a informação. Ao empregar 
música instrumental de fundo prefira 
sempre as trilhas livres de direitos 
autorais. E faça uma imagem legal para 
usar como thumb – aquela figurinha que 
aparece na página inicial de seu perfil, 
antes da pessoa dar play no vídeo.

É importante lembrar que, em vídeos 
para web, os primeiros segundos 
determinam se o público continuará 
vendo ou não. Então, use seu melhor 
gancho de cara! Use também uma 
legenda/descrição atrativa, empregando 
“expressões chave” para otimizar seu 
vídeo para os mecanismos de busca 
da internet e incentivando as pessoas 
a comentarem e a compartilharem 
seu vídeo. A partir da postagem, 
constantemente monitore e avalie as 
estatísticas para fazer seus ajustes. 

Vídeos curtos ou vídeos 
longos?
Nos vídeos curtos (chamados de nuggets) 
precisam ter muito claro seus objetivo e 

som & imagem
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tema central. Devem apenas passar uma 
ideia central – que pode ser a resposta a 
uma pergunta específica, ter introdução 
e fechamento rápidos, e empregar um 
texto claro e coerente. Nesta técnica é 
possível gerar um grande número de 
vídeos curtos, um seriado!

Já os vídeos longos, apesar de também 
precisar definir claramente objetivo e tema 
central, podem ter roteiros mais amplos, 
divididos em etapas, com aprofundamento 
maior do tema – algo como uma aula, 
palestra, dica ou um vídeo de “passo a 
passo”. Gasta-se muito mais tempo para 
gerar conteúdo para um único vídeo, mas 
tem-se um valor agregado mais alto para o 
cliente, gerando mais autoridade.

Onde postar?
Facebook – Pense em vídeos que possam 
gerar uma conexão/emoção ou vídeos 
divertidos; que sejam curtos; e que 
prendam a atenção já nos primeiros 
segundos – como são reproduzidos 
automaticamente, os primeiros 
segundos são decisivos.

FABIANO PEREIRA é comunicólogo atuando há mais de 30 anos em 
emissoras de rádio e TV. Durante os últimos 20 anos, atuou como professor 

universitário e coordenador de programas de graduação e pós-graduação nas 
áreas de comunicação e marketing digital. Atualmente é produtor da TV USP 

da Universidade de São Paulo e pastor de jovens e adolescentes na Igreja 
Metodista no Matão, em Piracicaba/SP 

Instagram – faça vídeos de um minuto 
para o feed. Se for usar o IGTV os vídeos 
podem ter de um a 60 minutos (mas os 
mais curtos são sempre mais assistidos). 
Vídeos nos stories são ideais para 
interações. E aposte em histórias, dicas 
e tutoriais rápidos!

YouTube – aceita diversos formatos 
e é ótimo para integração com sites e 
blogs. Capriche na descrição e no título 
do seu vídeo, usando palavras-chave 
adequadas.

Pode parecer complicado, mas tudo 
isso pode ser feito a partir de um 
smartphone ou uma boa webcam. 
Mesmo com os recursos tecnológicos 
aparentemente mais simples, 
com criatividade, organização e 
planejamento, o céu é o limite. 

Quer falar mais sobre isso, tirar 
dúvidas sobre recursos, linguagem 
e equipamento? É só me escrever. 
É sempre um prazer servir. Até a 
próxima edição. ▣
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Palavra de 
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A covid-19 na perspectiva de 
quem vive de perto o problema
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Trabalhando como médica há 15 anos, é a primeira vez que vejo termos, até 

recentemente desconhecidos do público leigo, tornarem-se tão populares. 

Epidemia – ou melhor, pandemia –, coronavírus, transmissão comunitária, 

epidemiologia, Cloroquina, são frequentes expressões em mídias sociais.

A popularização de termos médicos deu-se, com certeza, devido aos meios de 

comunicação globalizados, interativos, com as notícias em tempo real e de fácil 

compartilhamento. Fato é, porém, que o entendimento desses termos continua, 

muitas vezes, ainda distante do público geral, e a confusão estabaleceu-se na 

presente pandemia pelo coronavírus com a dispersão de “fake news” ainda mais 

rápida do que a de notícias verdadeiras.

No contexto cristão, não tem sido diferente. Os questionamentos sobre culto 

online, fé em meio à pandemia, poder divino de cura versus número de leitos de 

UTI, espalharam-se freneticamente pelos meios de comunicação. Mas, afinal, 

qual a verdade sobre o coronavírus? Como podemos, com fé e ciência, encarar o 

presente momento?

Sou médica pediatra e infectologista pediátrica. Trabalhei no Brasil por vários 

anos, inclusive, em meio à epidemia de H1N1. Atualmente, resido nos EUA e, há 

dois anos, trabalho num hospital em Manhattan/NY. Acima de ser médica, porém, 

sou filha de Deus e serva dEle por meio da medicina. Em momentos como a 

presente pandemia, ter a ciência ao meu lado ajuda-me a pensar a fé, enquanto a 

fé traz esperança quando a ciência não tem o que fazer.

 

Vamos aos fatos: coronavírus é um grupo de vírus conhecido do meio científico 

há décadas. Em geral, pode causar infecções respiratórias leves, mais graves em 

crianças menores e nos portadores de enfermidades crônicas (como asma). No 

entanto, em situações específicas, o coronavírus sofre mutações, e, contaminando 

seres humanos, pode causar doenças graves e surtos epidêmicos, como foi com a 



Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars-1 / 2002-2004), a Síndrome Respiratória 

do Oriente Médio (Mers / 2012-2013) e a Covid-19, a atual pandemia. Devido a 

características da mutação, o vírus pode ser mais letal, levando a uma maior 

porcentagem de óbitos (como na Mers), ou disseminar-se mais rapidamente com 

transmissão comunitária (como na atual situação epidêmica). 

A letalidade da mutação da Covid-19, porém, não está bem estabelecida, uma vez 

que o número total de contaminados é desconhecido, mas suas consequências para 

inúmeras vidas e famílias, para o sistema de saúde e para a economia de diversos 

países, têm sido impactantes. Das diversas pesquisas científicas conduzidas 

em busca da cura e/ou da prevenção para essa doença, poucos resultados estão 

já disponíveis para o público, enquanto muitas incertezas prevalecem. Ainda 

prevalecem medidas que salvam vidas há centenas de anos como lavar as mãos, e 

o uso de máscaras que, comprovadamente, reduz a transmissão.

Confesso que trabalhar na chamada “linha de frente” em meio a essa pandemia 

tem sido estressante. Por vários dias, quando os casos estavam crescendo 

exponencialmente em New York, eu vivi momentos de muita apreensão no 

hospital onde trabalho. Fizeram-se necessárias medidas drásticas e não-habituais 

no contexto hospitalar – ainda mais da “luxuosa medicina americana” – como a 

reutilização de máscaras em meio à escassez de recursos para proteção individual. 

Por vários momentos percebi que Deus me chamara também a exercer o papel de 

intercessora nos corredores hospitalares repletos de tensão. Clamar ao Médico 

dos médicos por cura, por proteção e por saúde emocional tornou-se medida 

corriqueira na minha prática médica. Aliás, saúde emocional com certeza será 

uma grande necessidade a ser encarada pela sociedade pós-pandemia.

 

A Igreja em tempos de coronavírus, que aprendeu a fazer cultos online e reuniões 

em salas virtuais, também terá que enfrentar a depressão, a ansiedade, os 
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conflitos familiares e a escassez econômica gerados pela crise. Fica evidente a 

necessidade de cautela. Como cristã, relembro o texto bíblico de que a verdade 

liberta (João 8.32), e de que o pai da mentira é o inimigo de Deus. O que isso 

tem a ver com a pandemia? Tudo! Tenho visto mensagens encaminhadas que 

se espalham rapidamente com conteúdos completamente falsos, mentirosos, 

preconceituosos e que disseminam o caos, o medo, ou mesmo práticas insanas 

prometendo proteção contra a infecção. 

A nossa responsabilidade de cidadãos – e ainda mais cidadãos do céu – é a 

de conferir o conteúdo daquilo que chega a nós, confirmar dados com fontes 

científicas confiáveis e, acima de tudo, entregar a Deus e pedir direção ao Seu 

Espírito a respeito do que compartilhamos. Temos também a responsabilidade 

de “amar os outros como a nós mesmos” (Mateus 22.39) e “cuidar dos órfãos e 

viúvas” (Tiago 1.27). Como Igreja, cabe a nós ajudar os que estão em necessidades 

nesse tempo de pandemia, mas também proteger os mais vulneráveis para que 

não peguem a doença.  

Encerro trazendo à memória o que pode nos dar esperança. “Que diremos, pois, 

em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 

8.31.) A medicina é uma ferramenta poderosa nos dias atuais, mas o Criador 

de todas as coisas é o único que pode nos dar paz nesse momento de crise. Que 

essa pandemia seja para crescimento da ciência e da Igreja, desenvolvimento de 

medicações e vacinas, enquanto firmamos ainda mais nossas bases em Cristo. 

Que a fé e intercessão andem com a verdade, o cuidado e o amor prático. 

E não se esqueça de lavar as mãos!

ANA RUTE BLOCK MURADAS é formada em medicina pela Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro . Pediatria pela USP de Ribeirão Preto/SP . 

Infectologia Pediátrica pela USP de RP . Atualmente refazendo residência 
médica em pediatria no Metropolitan Hospital em Manhattan/NY . Fez 

Curso de Teologia livre (com ênfase em louvor e adoração) pelo 
CTMDT/Igreja Batista da Lagoinha . 
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Vivi na solidão
Mesmo estando rodeada de amigos
Vivi na ilusão
Correndo muitos perigos.

O meu pobre coração
Nem sempre aguentava
Viver mais uma paixão
Que tão logo acabava.

Este mundo nada me ofereceu de bom
Quantas noites em claro eu passei
Em danceterias, me divertindo
Mas no fundo do meu coração
Eu sentia era um enorme vazio!

Eu sempre necessitava de algo mais
Sentia que algo me faltava
Necessitava de algo mais do que um 
carinho
Algo mais do que dinheiro.

Hoje eu sei o que faltava
Faltava o Senhor Jesus
O Seu amor é tudo
O que eu sempre quis!

E na minha vida Jesus entrou

E completou todo o vazio

Que eu sentia no meu coração

Ele me fez acreditar nos meus sonhos

Me fez acreditar que eu sou capaz

De algo bom realizar

O que o Senhor me fez sentir

Foi algo maravilhoso!

Jesus não me deixou morrer

Sem a Sua salvação

Ele me salvou do suicídio e do inferno

E me deu a verdadeira paz

Que eu sempre quis ter!

Faltava Jesus no meu viver!

Com o Senhor Jesus eu sei que posso

Posso todas as coisas

Porque Ele me fortalece

Em todas as horas!

Obrigada, Senhor Jesus

Por ter me amado tanto assim!

Faltava o Senhor na minha vida

E agora o Senhor habita e mim!

Faltava Jesus

P O E S I A

Cassia Blessed
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