
 

 

 
 
 
 
09 de dezembro de 2020 
 
Queridos Pastores e Líderes,  
 
Estamos chegando ao fim deste ano incomum, definido pelo vírus do COVID-19 que 
resultou em uma pandemia global. Muitos sugeririam que esta é uma tempestade; 
tempestade esta que não havíamos previsto, mas que já estamos navegando há meses. 
 
Em Atos 27–28, lemos sobre a terrível tempestade que o apóstolo Paulo enfrentou 
quando era um prisioneiro a caminho de Roma. A tempestade durou muito mais tempo 
do que eles haviam previsto e, de repente, eles se perguntaram se sobreviveriam. 
Atingidos pela tempestade, eles jogaram a carga ao mar em uma tentativa de aliviar o 
peso. 
 
Durante essa tempestade do COVID, a igreja tentou se adaptar. Jogamos parte de 
nossa carga – nossa programação regular - no mar, enquanto tentávamos escapar da 
tempestade. Fizemos ajustes e nos tornamos muito mais ágeis, mas esta tempestade 
está começando a parecer a que Paula enfrentou. Esta não foi uma experiência de três 
meses. Estamos agora no décimo mês e, ainda que ainda que pensemos que vemos o 
amanhecer de um novo dia, ainda nos encontramos no meio da tempestade. 
 
No terceiro dia da tempestade de Paulo, a tripulação do navio ficou tão preocupada que 
jogou o equipamento ao mar. Todos teriam pensado que o equipamento era essencial, 
mas eles descobriram que podiam continuar a enfrentar a tempestade sem o 
equipamento habitual. Eles se desfizeram até de coisas que consideraram 
indispensáveis para sua sobrevivência. Ao longo do caminho, também descobrimos que 
algumas das coisas que fazíamos antes, o “equipamento habitual”, pode não ser mais 
necessário. A igreja tem eliminado seu equipamento. Quando voltarmos ao “normal”, 
podemos nos perguntar: “Por que fazemos isso?” 
 
Muitos no barco perderam as esperanças e, infelizmente, alguns também perderam as 
esperanças durante a tempestade. Os pastores ficaram desanimados; houve divórcio, 
depressão, doença, morte e até suicídio. Assim como os que estavam a bordo estavam 
desesperados, um anjo de Deus apareceu a Paulo, dizendo-lhe para não ter medo. Ele 
levou essas palavras a sério e disse a toda a tripulação que mantivesse a coragem, pois 
seriam salvos. 
 
Estamos no meio de talvez a maior tempestade coletiva de nossas vidas e podemos 
perder algumas coisas ao longo do caminho, mas não precisamos ter medo. Paulo e 
toda a tripulação chegaram à costa e puderam continuar com a missão de Deus. 
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Prevemos que nos próximos meses, seremos capazes de olhar para trás nesta 
tempestade e celebrar o que Deus providenciou e o que aprendemos. Talvez tenhamos 
que nos livrar do equipamento ao longo do caminho — aquelas coisas que pensávamos 
serem indispensáveis e que realmente nos impediam de chegar à costa. O Senhor à 
quem servimos, e Aquele à quem pertencemos, diz: “Não se preocupe — confie em 
mim.” Assim como o apóstolo Paulo e seus companheiros, nossa oração é que 
testifiquemos com convicção “Todos chegaram em segurança ao outro lado da 
tempestade”, e irão proclamar o Reino de Deus com toda ousadia e sem obstáculos, e 
viverão na esperança de que Cristo provê. 
 
Continuamos orando por vocês com ações de graças. 
 
Graça e paz, 
 
Junta de Superintendentes Gerais 
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


