
 

 

 

 

 

 

 

14 de Maio de 2021 

Caros Pastores e Líderes, 

Reflexões sobre a Igreja Pós-Pandemia 

Há pouco mais de um ano, o mundo foi confrontado com uma pandemia global diferente de 

qualquer outra que tenha acontecido no último século. Havia muitas incógnitas e incertezas 

sobre como o vírus se iria espalhar e como afectaria as pessoas. Isso forçou-nos a mudar a 

maneira como vivemos, trabalhamos, nos comportamos e nos reunimos. Aprendemos novos 

termos, como “distanciamento social”, “imunidade de grupo”, “superdimensionamento” e 

“abrigo local”. Adicionámos práticas à vida da igreja como ficar de quarentena, usar máscaras, 

desinfectar superfícies, higienizar as mãos e aprender a usar o Zoom. Os sistemas de saúde 

foram afectados, as indústrias sofreram, milhões de empregos acabaram e a agitação social 

aumentou. As crianças foram forçadas a ter aulas online, as famílias foram isoladas e entes 

queridos faleceram.  

 

Como tantos outros, a Igreja do Nazareno sentiu o impacto do COVID-19 de maneiras 

significativas. No entanto, ao passar por esses grandes desafios, somos novamente lembrados 

das palavras de Jesus: “Edificarei a minha Igreja” (Mateus 16:18). O reformador protestante 

Theodore Beza uma vez disse: “Pertence à igreja de Deus receber golpes em vez de infligir-los - 

mas a igreja é uma bigorna que forjou muitos martelos.” Mesmo quando a Igreja recebia os 

golpes do vírus, fomos lembrados de que Deus é fiel e a Igreja é resiliente.  

 

À luz destas realidades, a Junta de Superintendentes Gerais reflectiu em espírito de oração 

sobre as características de uma Igreja pós-pandemia. Embora algumas coisas tenham mudado 

claramente e provavelmente nunca mais venham a ser as mesmas, também reconhecemos 

coisas que, primeiro foram percebidas como obstáculos mas que, pela graça de Deus, se 

tornaram oportunidades e portas abertas para que a nossa missão fosse refinada e renovada. 

Este ano veio a reafirmar a verdade eterna de que a Igreja não é um edifício - a Igreja é um 

povo. A Igreja está onde quer que o povo de Deus esteja, tanto individual como colectivamente. 

 

A questão foi levantada a respeito do “re-envolvimento” da Igreja num mundo pós-pandémico. 

Acreditamos ser importante começar qualquer debate sobre o re-envolvimento dizendo que, 
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embora a pandemia possa ter restringido as nossas reuniões, ela não "fechou a Igreja". Não 

estamos a “reabrir a Igreja” porque ela não foi fechada de forma nenhuma. Na verdade, a Igreja 

adaptou-se criativamente de muitas maneiras para cumprir a nossa missão de fazer discípulos à 

semelhança de Cristo nas nações. O Espírito Santo conduziu fielmente os nossos pastores, 

superintendentes, líderes de missão e leigos à inovação e adaptação que catapultou muitas 

congregações nazarenas para esclarecer os seus valores centrais e ministérios, olhando além 

dos ministérios “tradicionais” que estão ligados a edifícios físicos. O que primeiro foi visto como 

perturbação transformou-se em dispersão para a glória de Deus. 

O Recongregar do Povo de Deus 

Como as restrições do COVID-19 estão a ser levantadas em vários lugares, acreditamos que as 

questões do re-envolvimento pertencem principalmente à koinonia da adoração pessoal, 

discipulado e comunhão. Os indicadores de quando reunir as actividades pessoais devem ser 

baseados num equilíbrio do contexto da igreja local, as respectivas directrizes do departamento 

de saúde e as directrizes das legalidades locais. Ao avaliar como se reunir em adoração pessoal, 

discipulado e comunhão, as seguintes considerações podem servir como directrizes úteis em 

vez de serem tidas como abordagens prescritivas: 

 Considere o testemunho da igreja na comunidade. Um re-envolvimento prematuro ou 

atrasado pode levar a consequências não intencionais que podem impedir o 

testemunho da igreja na comunidade. 

 Considere os vulneráveis na congregação e na comunidade. Apesar das autoridades 

governamentais poderem estar a levantar as restrições relativas ao distanciamento 

físico, as congregações locais devem considerar o impacto de se congregarem para as 

populações vulneráveis a quem ministram. Isto inclui, mas não se limita ao uso de 

máscaras, manutenção de alguns requisitos de distanciamento social, higienização 

adequada dos espaços públicos e outras medidas de segurança que podem prevenir a 

propagação do vírus. 

 Considere a importância da nossa política. Encorajamos os pastores e as juntas da igreja 

a trabalharem juntos para definirem o momento e as melhores práticas de 

recongregação. Os superintendentes distritais também podem oferecer orientação útil 

no que se refere ao contexto distrital. 

 Considere desenvolver um plano para congregarem novamente. A liderança da igreja 

local deve considerar, em espírito de oração, os próximos passos e comunicar o plano à 

congregação de forma clara e pastoral. 
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À medida que a Igreja entra no estágio pós-pandémico, é importante permanecer focado na 

missão. Seria fácil voltar às práticas anteriores, enfatizando apenas a congregação localmente 

reunida. Embora essa ênfase seja importante, devemos manter a estrutura missional da Igreja 

do Nazareno em mente ao pensarmos sobre o congregar do rebanho, a cura do rebanho e o 

serviço aos que ainda não foram alcançados.  

Somos Cristãos 

Num mundo de secularismo e analfabetismo bíblico cada vez maiores, a Igreja depara-se com 

uma oportunidade incrível de articular a fé cristã. A pandemia deixou muitos na sociedade sem 

esperança e à procura de respostas. A ascensão do humanismo secular resultou num mundo 

cheio de ansiedade e medo, fazendo com que as pessoas acreditassem que deveriam ser os 

seus próprios salvadores. Este facto aumentou com a pandemia. Dar um ensino cristão claro da 

Palavra de Deus é uma maneira de expressar a esperança em Cristo a uma sociedade em 

dificuldades.  

Somos Santidade 

Amar a Deus e ao próximo é a maneira mais simples de definir a vida santa. Num mundo pós-

pandémico, à medida que as igrejas começam a reorganizar-se, vemos uma necessidade cada 

vez maior de se estar focado no discipulado. A pandemia revelou algumas das fraquezas na vida 

da Igreja, incluindo a possibilidade de uma ênfase exagerada na experiência da reunião de 

adoração em detrimento do discipulado holístico (ensino, comunhão, serviço). Como povo de 

santidade, acreditamos que somos chamados a uma caminhada mais profunda com Jesus 

Cristo, expressa por amar a Deus de todo o coração, alma, força e mente. É tanto crise como 

processo e a Igreja deve promover oportunidades para um maior processo de responsabilização 

mútua e discipulado ao longo da Jornada da Graça. No fim das contas, o amor a Deus 

transborda no amor ao próximo. A polarização da sociedade pode causar danos à vida e ao 

testemunho da Igreja. Somente quando adoptamos a vida de santidade podemos 

intencionalmente transpor a divisão que a sociedade frequentemente cria. O povo de santidade 

fica na brecha, alcançando-se uns aos outros na divisão que é unida pelo amor santo de Deus.  

Celebramos o facto das nossas igrejas terem reflectido o amor de Deus pelas suas comunidades 

durante a pandemia e incentivamos a continuação destas actividades. Seja alimentando os 

famintos, prestando cuidados de saúde aos doentes ou educando as crianças, a Igreja pós-

pandemia deve permanecer activamente envolvida em revelar o amor de Deus às comunidades 

locais. Ao contemplarmos o recongregar da Igreja, acreditamos ser vital dar ênfase intencional 

aos nossos jovens e crianças que, como revelaram os estudos, não se envolveram durante a 

pandemia.  
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Somos Missionários 

O transbordar do amor de Deus ajuda-nos a ser uma igreja missionária que convida as pessoas 

a conhecerem e a experimentarem uma nova vida em Cristo. As expressões missionárias para 

muitas das nossas igrejas serão de natureza física e digital. Com a ajuda de Deus, igrejas 

prósperas podem ter poderosas expressões pessoais e um ministério online robusto e 

significativo. Um modelo híbrido de ambas as expressões pode servir para fortalecer o alcance 

e o discipulado. O alcance das igrejas locais agora pode estender-se além dos limites do espaço 

da igreja, da comunidade ou mesmo da cidade em que estão localizadas. Uma igreja na cidade 

pode descobrir que está a ministrar a pessoas a milhares de quilómetros de distância, 

possivelmente até mesmo noutro país. Ao mesmo tempo, continuaremos a envolver-nos 

culturalmente através do empreendimento das Missões Globais da igreja. As oportunidades 

permanecem para as pessoas responderem à chamada para servirem como missionários em 

ambientes transculturais. A tecnologia simplesmente abre novos caminhos e metodologias para 

levar o Evangelho a cantos de longo alcance do nosso mundo.  

Para ajudar a orientar as várias formas de envolvimento missional, a Junta de Superintendentes 

Gerais reafirma a “Definição de uma Igreja1”:  

Qualquer grupo que se reúna regularmente para nutrição espiritual, adoração ou 

instrução, com um líder identificado e alinhado com a mensagem e missão da Igreja do 

Nazareno pode ser reconhecido como uma igreja e relatado como tal para estatísticas 

distritais e gerais da igreja. 

O Valor de Estar Interconectado 

A pandemia destacou o valor de ser uma família global inter-conectada. A rede mundial da 

Igreja do Nazareno preparou-nos para uma resposta instantânea de apoio e cuidado. De local a 

distrito, de distrito a campo, de campo a região, fomos lembrados da importância dos nossos 

sistemas que são facilmente considerados óbvios. Precisamos mesmo uns dos outros. 

Testemunhámos que as igrejas com mais recursos estão a fazer parceria com aquelas mais 

desafiadas pela crise. Quando uma geração se sentia oprimida pela necessidade de adoptar a 

tecnologia, os membros mais jovens da igreja adiantaram-se e assumiram papéis de liderança, 

tornando-se aliados da geração mais velha. Descobrimos novamente o que pode ser feito 

através dessas conexões relacionais e, como resultado, melhorámos.  

                                                      
18 de Dezembro de 2015, Livro de Governo da Igreja do Nazareno 
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Olhando em Frente 

Enquanto há sinais de esperança que estão a surgir para indicar que a tempestade da pandemia 

está a diminuir, a nossa confiança final está no nosso Deus imutável, todo-poderoso, santo e 

bom. O Senhor Jesus conduziu e abençoou a Sua Noiva em perseguição, calamidade, pobreza e 

praga. Portanto, não tememos o futuro. O caminho a seguir pode parecer diferente do passado, 

mas Aquele que é “o Caminho, a Verdade e a Vida” permanece o mesmo. 

 

Graça e paz a todos vós, 

 

Junta de Superintendentes Gerais 

  

 

 

 

Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte   David W. Graves  

 

 

 

 

David A. Busic       Gustavo A. Crocker   Carla D. Sunberg 

 


