
 

 

Líderes religiosos: apoio a 
comunidades e práticas seguras 
Este documento resume as orientações e diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
organizações confessionais e líderes religiosos, e considera como elas podem ser seguidas.  

Apesar de as igrejas e seus líderes estarem enfrentando todo tipo de desafio durante esta crise 
global, é muito importante que considerem cuidadosamente o papel influenciador que as igrejas 
locais podem desempenhar no momento atual. Este papel significativo tornou-se claro no contexto 
da resposta ao ebola (Veja o recurso chamado Resposta fundamentada na fé para a Covid-19 nesta 
página), como reconhece a OMS: 

 

“[As igrejas] e seus líderes podem desempenhar um papel importante no 
sentido de salvar vidas e diminuir a incidência de doenças relacionadas 
à Covid-19. Eles são uma fonte primária de apoio e conforto para seus 
membros. Muitas vezes mais confiados que os governos ou as agências 
de saúde, os líderes religiosos podem compartilhar informações sobre 
saúde para proteger suas comunidades com mais probabilidade de serem 
aceitas do que as de outras fontes. 
 
[As igrejas] podem promover informações úteis, diminuir o medo e o 
estigma e tranquilizar as pessoas em suas comunidades. Como os líderes 
religiosos estão integrados em suas comunidades servindo-as e 
participando em redes de compaixão, eles são muitas vezes capazes de 
alcançar os mais vulneráveis entre nós com assistência e informações 
sobre saúde. Em suma, eles são um elo crítico na rede de segurança 
para as pessoas vulneráveis em suas comunidades”. 
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Além desse incentivo da OMS, a Bíblia convida cada igreja local a ser uma comunidade de amor, 

esperança e paz. As igrejas locais são comunidades por meio das quais Deus opera a fim de 

1 Consulte: OMS (2020) Organizações confessionais e líderes religiosos  

 

https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19_resources_for_response/covid-19_practical_information/?sc_lang=pt-PT
https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19_resources_for_response/covid-19_practical_information/?sc_lang=pt-PT
https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
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manifestar seu reino, bem como redimir e restaurar toda a Criação (consulte o estudo bíblico Ser 

igreja durante a Covid-19 nesta página). 

 

 

 

 

 
Apoio prático que os líderes das igrejas podem prestar durante a pandemia: 
 

● Compartilhar informações baseadas em evidências e de fontes confiáveis sobre como 
preparar-se e responder à Covid-19, incluindo recursos da Tearfund sobre a comunicação de 
informações de proteção sanitária e como combater boatos e informações incorretas que 
podem ser baixados nesta página . 

● Prestar apoio pastoral e espiritual durante emergências de saúde pública e outros desafios 
sanitários.  

● Defender o atendimento das necessidades das populações vulneráveis, alcançar os mais 
vulneráveis com assistência e informações sobre saúde, e identificar os mais necessitados. 

● Prevenir e diminuir o medo e o estigma (consulte o estudo bíblico “Distanciamento” e o bom 
samaritano nesta página). 

● Tranquilizar as pessoas em suas comunidades (consulte o estudo bíblico Como lidar com o 
medo e a ansiedade nesta página). 

● Assegurar que seja feita uma avaliação de riscos confiável antes de realizar encontros ou 
reuniões de grupos por motivo de culto, atividades educacionais ou sociais, e que esta esteja 
de acordo com as orientações das autoridades nacionais e locais (consulte o estudo bíblico 
Uso criativo da tecnologia digital nesta página). 

● Incentivar a colaboração e um convívio pacífico com outros grupos religiosos e seculares 
(consulte o estudo bíblico Amemos o nosso próximo nesta página). 

 

https://learn.tearfund.org/pt-PT/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19_resources_for_response/covid-19_practical_information/?sc_lang=pt-PT
https://learn.tearfund.org/pt-PT/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/pt-PT/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree-religious.pdf?sfvrsn=f3433c0a_2
https://learn.tearfund.org/pt-PT/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/pt-PT/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
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Mudanças em práticas religiosas e das igrejas  
2

Os seguintes recursos, adaptados a partir de diretrizes da OMS, incluem orientações práticas a fim de 

assegurar que os rituais e as atividades religiosas e das igrejas estejam de acordo com diretrizes e 

restrições governamentais. Eles podem ser baixados nesta página. 

● Cuidado pastoral, saúde mental e resiliência 

● Líderes religiosos: reuniões e encontros seguros (onde forem permitidos) 

● Conduzir atividades religiosas remota ou virtualmente  

● Líderes religiosos: cerimônias seguras 

● Líderes religiosos: práticas seguras em funerais  

2 Este material é uma adaptação das diretrizes da OMS para Organizações confessionais e líderes religiosos. 
Sempre verifique primeiro com as autoridades sanitárias nacionais. As autoridades sanitárias locais e nacionais 
são a principal fonte de informações e orientações sobre a Covid-19 nas comunidades e podem prestar 
informações sobre restrições impostas localmente. 

 

https://learn.tearfund.org/pt-PT/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders

