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PARA INÍCIO DE CONVERSA

 Por conta da pandemia da COVID-19 (coronavírus) estamos vivendo um momento que 
nos impõe mudanças de hábitos em nosso cotidiano. Viver em isolamento ou distanciamento 
social por forças externas, que vão além de nossa vontade própria, é, no mínimo, estarrecedor. 
 Entretanto, é nesse momento que a essência divina, que nos criou e que em nós habita 
por meio do amor em Jesus Cristo, nos impele a viver o máximo do sentido de igreja, a saber, uma 
comunidade em que o amor ao próximo (os de nossa casa; os irmãos de fé) extrapola o espaço 
físico do templo. Isso exige de nós aprender a usar outras estratégias a fim de mantermos firmes 
nossos laços comunitários de fé.

 Pensando nisso estruturamos IGREJA ATUANTE EM TEMPOS DE QUARENTENA. O mate-
rial traz algumas dicas e orientações a fim de ajudá-los nesse processo de reorganização de algu-
mas ações da igreja.  Vejamos:

Como apoio aos líderes e pais de crianças foi organizado o Caderno QUARENTENA KIDS: 
TEMPO DE CRESCER JUNTOS que você também pode acessar em nosso site. Nele você encon-
trará sugestões do que fazer a fim de promover o desenvolvimento cristão de nossos pequenos.
 Como os desafios impostos trazem surpresas é importante que juntos enfrentemos e 
cresçamos como Corpo de Cristo! Por isso, suas sugestões no percurso serão bem-vindas como
forma de auxiliar outras lideranças!
 Ensinemos nossos filhos e filhas, nossos irmãos de fé a manter a comunhão a fim de que
aprofundemos os laços fraternais do amor cristão que nesse instante serão a mola-mestra do
verdadeiro sentido de igreja!
 Acima de tudo oremos sem cessar confiantes de que testemunharemos a vitória em 
Cristo Jesus! Que Deus a todos abençoe!

ROSANE TORQUATO | Diretora de Educação Cristã da CBP
rosane@batistasparana.org.br
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A primeira orientação “O uso de tecnologias digitais em tempos de Quarentena: desafios à igreja”
indica alguns rumos para quem está começando com atividades via aplicativos digitais.

“Estudos Bíblicos por meios digitais: algumas dicas” é a nossa próxima parada. São dadas algumas 
instruções a fim de promover um real espaço de aprendizagem por meio das plataformas digitais. 

A terceira orientação tem como tema “IDOSOS: dicas e orientações em tempos de quarentena”. 
Aqui sistematizamos informações de alguns especialistas a fim de ajudar os idosos de nossas igrejas 
nesse instante.

“Mais do que nunca é importante manter um espírito e atitude de pertença” enfatiza a importân-
cia de organizarmos um grupo de bons ouvintes (conselheiros) para esse tempo em que a angústia e 
desesperança aumenta. 

Na orientação “Crescimento espiritual em tempos de isolamento social” são indicadas algumas 
dicas para fortalecermos a leitura da bíblia.

Em “Compaixão e Graça na Quarentena” a Silvana Monteiro (diretora de Ação Social da CBP)
indica algumas possibilidades de ações relevantes para este momento em que muitas pessoas
vivem situações de vulnerabilidade.

No texto “Fidelidade em meio à Pandemia” retomamos a importância de estimular a membresia a 
permanecer fiel em suas finanças por meio dos dízimos e ofertas, lembrando que é por meio dessa 
atitude que a igreja poderá abençoar aos domésticos da fé e a outros que por ela buscarem como 
apoio.



O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
EM TEMPOS DE QUARENTENA: DESAFIOS À IGREJA

 As tecnologias vêm transformando nosso mundo de forma cada vez mais acelerada e 
profunda. Faz parte do nosso dia-a-dia em todos os setores da nossa vida: pessoal, profissional, 
social, acadêmica e até mesmo no que diz respeito às nossas igrejas. É na mesa de som, nos 
instrumentos musicais, no uso de tablets, computadores, celulares. Ah! Os celulares e seus 
muitos aplicativos. Tem até a Bíblia no celular. 
 As tecnologias atrapalham? Sim! Quando nos distraem, nos tornando dependentes ou 
quando são subutilizadas sem explorar todo o potencial criativo e colaborativo1. 
 Nesse tempo de quarentena ou distanciamento social as tecnologias digitais podem con-
tribuir nos mantendo próximos; relembrando-nos de enviar mensagens para nossos familiares e 
irmãos de fé; e até mesmo possibilitando a realização de encontros para os estudos bíblicos e 
cultos. 
 São muitas as chamadas plataformas digitais que existem hoje de forma gratuita e que 
podemos acessar na palma de nossa mão, ou seja, no celular!
 Entretanto, é importante ressaltar alguns pontos importantes no uso de tecnologias digi-
tais como meio para a promoção da comunhão e de novas aprendizagens. Veja a seguir:

ESCOLHA O APLICATIVO (APP) OU 
PLATAFORMA QUE MELHOR 
ATENDA O SEU PROPÓSITO2, POIS 
CADA UM DESSES ATENDE A UM 
NÚMERO ESPECÍFICO DE PESSO-
AS E EXIGE UMA QUALIDADE 
RAZOÁVEL NA REDE DE WIFI:
a) Transmissão ao vivo do culto: você 
pode usar o Facebook (Live); Instagram; 
youtube

b) Aulas da Escola Bíblica: você pode 
usar o Google Hangout; Wahtsapp - 
slides e web; Instagram

c) Contato com os membros da igreja: 
sugere-se os grupos de WhatsApp ou 
Telegram; Mensagens de áudio por 
Podcast; Emails; Contato por celular.

d) Reuniões de oração: Google Han-
gout; Facebook – live; Relógio diário de 
oração no Whatsapp

e) Aconselhamento pastoral: Google 
Hangout; Contato por celular;  WhatsA-
pp / Telegram em ligações de áudio ou 
vídeo apenas de outro modo fica tudo 
registrado, com compromisso de não 
gravação.
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ORGANIZE BEM O QUE VOCÊ 
VAI FAZER
a) É importante levar em consideração o 
som, as cores do ambiente e até mesmo de 
roupas (evite cores extremamente 
chamativas, listras ou excesso de 
estampas, pois, isso pode desviar o foco 
do que realmente se pretende fazer);
b) Intercale na sua programação as 
músicas, período de louvor, oração, mensa-
gem. Na perspectiva da linguagem audio-
visual (linguagem esta que as tecnolo-
gias digitais utilizam principalmente) é 
necessário usar os diversos recursos (como 
imagens, síntese, músicas) a fim de 
otimizar o meio e alcançar os objetivos 
propostos3.
c) Durante sua mensagem é pertinente 
não apenas falar, mas também levar as 
pessoas a participarem de forma escrita ou 
oral. Quando você estiver falando é pruden-
te solicitar para que os demais microfones 
fiquem desligados, ligando assim que 
chegar a oportunidade do aluno participar 
oralmente. Sempre que possível inclua 
imagens ou powerpoints em sua 
apresentação. 02
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1 Sobre isso sugiro a leitura da entrevista “Contribuição das tecnologias para a transformação da educação” com o professor José Manuel Moran. Apesar de seu foco estar na educação que 
ocorre nas instituições escolares e acadêmicas, é possível adaptarmos algumas das estratégias para o ensinar-aprender nas igrejas. Disponível em http://www2.eca.usp.br/moran/wp-conten-
t/uploads/2018/08/Entrevista_Tecnologias_Moran_Com_Censo.pdf

2 Veja um passo a passo sobre algumas plataformas digitais que você poderá usar. Acesse http://online.pibcuritiba.org.br/ebook-igrejadofuturo

3 Para um aprofundamento leia “A linguagem audiovisual no desenvolvimento da educação cristã: algumas reflexões” de Rosane Andrade Torquato. Disponível em https://faculdadecristade-
curitiba.com.br/storage/2018/11/Numero-6-Maio-2016-Art7.pdf 



AVALIE
a) Peça ao final para o pessoal avaliar:  a plataforma ou aplicativo usado, a estrutura 
do culto ou encontro, a composição da produção (ainda que caseira!). Enfim, a avalia-
ção nos ajuda a aperfeiçoar 03

EXPERIÊNCIAS NA WEB
Lideranças de algumas igrejas evangélicas, em especial batistas, estão usando as 
grandes redes como o Facebook, Youtube para enviar mensagens curtas (grava-
das ou ao vivo), apresentar um hino cantado, um rápido testemunho de fé, uma 

dinâmica para ser feita em casa... enfim são muitas ideias.  Convide a liderança da 
sua igreja a se engajar neste momento!
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dicas
  ZaP

• Cultos • Aconselhamento • Grupos de Estudos
• Grupos de Lazer • Mensagens rápidas de Esperança 
• Histórias para todas as Idades • Reuniões de 
Liderança • Um toc de música (instrumental ou 
cantada)...

QUAL É A SUA ZAP DICA? ENVIA PRÁ GENTE!
rosane@batistasparana.org.br

on line
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ESTUDOS BÍBLICOS POR MEIOS DIGITAIS
ALGUMAS DICAS

 “Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e 
calcula o preço... (Lc. 14:28,29)

 Exercer a possibilidade de ensinar na igreja é uma grande bênção e responsabilidade. 
Exige o aprofundamento das relações de confiança por meio de interações pessoais e interpesso-
ais que vão além do conteúdo! É colaborar na construção de um referencial de conhecimento, de 
afetos e práticas que geram vida!

COMO APRENDEMOS?
 Aprendemos através da observação, atenção, reflexão, análise, crítica, classificação, com-
paração, dedução, dentre outros, aplicando e desenvolvendo assim aspectos cognitivos. Mas o ser 
humano não é só razão, por isso além do pensar, há o criar, o intuir, o sentir envolvendo desta 
forma aspectos relacionados ao afeto e valores. Todos temos os mesmos instrumentos para 
chegar ao conhecimento, mas de formas diferentes. Uns têm mais facilidade de aprender através 
das imagens, outros através da fala, outros através da música, do movimento, do isolamento ou 
da cooperação. 
 O conhecimento precisa da ação coordenada e combinada de todos os sentidos. Os senti-
dos são percursos externos para o conhecimento. Combinando o tato (o toque, a comunicação 
corporal), o movimento (os vários ritmos), o ver (os vários olhares) e o ouvir (os vários sons), os senti-
dos vão agindo complementarmente, combinando e reforçando aquilo que lhe é significativo.
 Desta forma, relacionar essas possibilidades no ato de ensinar é um grande desafio para 
todo educador e facilitador de estudos bíblicos.
 Utilizar os meios digitais para as aulas ou encontros de estudos bíblicos requer de nós 
algumas habilidades diferentes das que normalmente usamos no ensino presencial. Porém o 
processo geral segue em linhas gerais da mesma forma como vemos na figura abaixo:

ORGANIZARORGANIZARORGANIZARAVALIARAVALIARAVALIAR ORGANIZARORGANIZARORGANIZARORGANIZARORGANIZAR

PLANEJARPLANEJARPLANEJAR

IMPLEMENTARIMPLEMENTARIMPLEMENTAR
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O planejamento  nos garante prever as ações e também a funcionalidade do processo. Ele é 
flexível diante de possíveis situações com as quais não contávamos. Dedique tempo ao planeja-
mento!

Organize tudo o que você vai precisar para sua aula: 
• Estude cuidadosamente o conteúdo, a lição; leia os versículos sugeridos e leituras complementares;

• Procure conhecer bem a plataforma on line que vai usar;

• Estabeleça os recursos didáticos ou midiáticos que vai utilizar (imagens da internet; powerpoint (ppt) 

com principais pontos; vídeos curtos; interação com perguntas e respostas; resultados de pesquisas, etc);

Chegou a hora da aula ou estudo.
Dê as boas-vindas!
É importante considerar: 
• Na abertura: 
 Falar o que vai ser desenvolvido, propor acordos para a condução da aula. Exemplo: a cada 
3 minutos o professor vai abrir espaço para todos participarem com suas considerações, ou, 
dependendo do tema, o professor expõe durante u ns 5 min e depois os alunos apresentam suas 
perguntas ou considerações). Enfim, é importante na abertura fazer os acordos e apresentar 
como vai ser conduzido o estudo.
A abertura pode se dar com uma oração, fundo musical, cântico relacionado ao tema do estudo, 
ou ainda com uma pergunta que instigue o diálogo (essa pergunta poderá ser enviada previa-
mente via whatsapp durante a semana para que os alunos já pesquisem sobre possíveis resposta 
que nortearão a conversa) – você pode dar de 3 a 4 minutos para esse início;

• Aprofundamento do estudo:
 Depois entre no conteúdo e exponha os primeiros pontos. Porém é importante numa aula 
on line ao vivo, intercalar com espaços para os alunos colocarem seus pensamentos. Acima de 
tudo respeitar os acordos firmados no início;
 Uma outra estratégia é durante a aula ter um ppt com os principais pontos, pois alguns 
vão gostar de registrar o que estão ouvindo e vendo;
 Insira também um recorte de vídeo, ou de manchete da semana - o ambiente on line
favorece alguns recursos4. 

• Conclusão do Estudo:
 Ao final faça um resumo em forma de tópicos. 
 Sugiro que seja feito oral e visualmente para que ajude na assimilação do tema estudado.
 Uma oração por um dos alunos, um desafio, ou versículo para decorar são também muito 
válidos para fechar o estudo.
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4 Todavia as vezes pode ser que a conexão de wi-fi de alguns não permita o upload de alguns arquivos, por isso a importância de ter arquivos leves e acessíveis a todos.
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 Peça ao pessoal para avaliar a aula ou encontro. Solicite para deixarem dicas do que pode 
melhorar. Fazer estudos usando mídias digitais é algo novo para a grande maioria! Você pode 
elaborar um pequeno questionário para o pessoal responder via whatsapp. Sejamos humildes e 
perseverantes! As repostas poderão ajudá-lo no aperfeiçoamento dessa nova prática.  

 Durante a semana instigue o povo da classe ou do grupo enviando perguntas que provo-
quem curiosidade. Você pode enviar também sugestão de um filme para assistir em família e que 
contribuirá para o estudo da próxima aula.
 Desenvolva sua criatividade! Acredite! Você é criativo! O que precisa agora é de estímulo 
para desenvolver-se. Pesquise, converse com amigos. Não importa sua idade! Você pode inovar 
como professor de Escola Bíblica via mídias digitais!
 Você é um facilitador! Mas antes disso, é um membro dessa comunidade chamada igreja! 
Por isso procure saber como cada um está durante a semana, ore com e por seus alunos

REFERÊNCIAS:
TORQUATO, Rosane Andrade. “A linguagem audiovisual no desenvolvimento da educação 
cristã: algumas reflexões”. Disponível em https://faculdadecristadecuritiba.com.br/stora-
ge/2018/11/Numero-6-Maio-2016-Art7.pdf

MARCONDES, Lea Rocha Lima e. Educação Cristã na igreja: perspectivas em destaque. Curiti-
ba: Editora Emanuel, 2018.

SAIBA MAIS:
• Para aulas gravadas:
https://blog.hotmart.com/pt-br/preparar-aula-a-distancia/
• 4 dicas para produzir aulas mais atrativas em seus cursos online. 
Disponível em https://eadbox.com/dicas-para-produzir-aulas/
• Organizando Aulas:
https://educacaoeminovacao.com.br/plano-de-aula-escola-dominical/

AVALIARAVALIARAVALIAR
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• • I D O S O S • •
Dicas  &  Orientações em tempos 

de quarentena   TEXTO ADAPTADO

Hoje no estado Paraná a população idosa é representada por 12% aproximada-
mente do total5, ou seja, em torno de 1 milhão de pessoas com mais de 60 anos. 

Muitas igrejas batistas no Paraná têm em sua membresia um número consi-
derável de idosos. Isso requer uma atenção especial de nossas lideranças. A 
diversidade de características presentes na vida cotidiana de cada idoso afeta 
diretamente a rotina de cada um nesse momento. 

Mesmo os que tem uma autonomia total ou parcial (limitado por doenças por 
exemplo), requer nesse momento cuidados e atenção. A igreja deverá ser uma 
rede de apoio muito especial. 

A seguir algumas dicas a fim de superar o isolamento social com o menor 
impacto de traumas6: 



FIXAR ROTINA
 A rotina faz com que o idoso fique menos ansioso. Por isso, nem pensar em 
ficar de pijama o dia todo. Definir horários para as refeições, por exemplo, ajuda a 
manter a glicose estável, pois evita que o idoso fique “beliscando” ao longo de 
todo do dia. “Tanto na infância quanto na velhice, a rotina é extremamente 
importante porque norteia a parte cognitiva. É na rotina que você encontra 
metas e objetivos”, explica a gerontóloga Carolina Ruiz, que é diretora do espaço 
Avance Centro-Dia 60+.

ADAPTAR EXERCÍCIOS
 Para os que estão acostumados a fazer exercícios em academias ou ao ar 
livre, o ideal é adaptar a atividade para dentro de casa, na medida do possível. 
Quem faz musculação pode substituir os pesos por um quilo de açúcar ou um 
vidro de óleo. É o momento de usar e abusar da criatividade. 

AFAZERES DOMÉSTICOS
 Os afazeres domésticos podem entrar no planejamento da rotina. Além 
das tarefas comuns do dia a dia, como lavar louça e varrer a casa, é um bom perío-
do para arrumar armários e organizar caixas de fotografias antigas, por exemplo. 
Aquilo que reclamava que não tinha tempo para fazer a hora é agora. 

LIVROS E FILMES
 Livros e filmes são boas distrações e ajudam a passar o tempo. Entretanto 
sugere-se não não assistir nada dramático ou apocalíptico. É necessário buscar 
coisas que minimizem a sensação de desconforto, medo, pânico. Procure por 
títulos de categorias que aprecia como: devocionais, aventuras, romances. 

MANTER CONTATO
 O período de quarentena não é desculpa para o abandono. É fundamental 
que amigos e parentes mantenham a interação com ligações e, se possível, com 
o envio de fotos e vídeos. 

AMBIENTE DIGITAL
 Para os idosos mais antenados com a tecnologia, a internet oferece uma 
enorme gama de opções. É possível fazer cursos gratuitos on line; visitas virtuais 
a museus até assistir a filmes, óperas e outros tipos de produtos audiovisuais. Veja 
abaixo alguns acessos:

1. PINACOTECA DE BRERA - MILÃO | https://pinacotecabrera.org/

2. MUSEU ARQUEOLÓGICO - ATENAS  | https://www.namuseum.gr/en/collections/

3. PRADO - MADRID  | https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

4. LOUVRE – PARIS | https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

5.MUSEU METROPOLITANO - NY  | https://artsandculture.google.com/explore

6. HERMITAGE - SÃO PETERSBURGO |  https://bit.ly/3cJHdnj
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5 Para mais informações visite o site do IBGE https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/panorama

6 A maioria das dicas foram adaptadas de “Veja oito dicas para idosos superarem isolamento social por causa do coronavírus” Disponível em http://www.apufsc.org.br/2020/03/20/v
eja-oito-dicas-para-idosos-superarem-isolamento-social-por-causa-do-coronavirus/ Acesso em 20/03/2020



JOGOS ANTIGOS
 Para os idosos que não têm aptidão para a tecnologia, uma boa pedida é 
que o acompanhante ou parente que more com ele recorre aos jogos antigos 
como: palavras cruzadas, dominó, dama, ludo e outros jogos de tabuleiro.

FLORES, CHÁS E VERDURAS
 Mesmo morando em apartamento é possível cultivar em vasos algumas 
plantas desde as medicinais como chás até as que trazem cores para a casa. É um 
excelente hábito que desenvolve a paciência, assim como o ato de cuidar de algo. 
Além de distrair, ajudam a fazer exercícios físicos.

OFERECER APOIO
 Alguns idosos são mais dependentes emocionalmente precisam contar 
com o apoio de filhos ou outros parentes com quem moram. “Para esses idosos, 
mudar a rotina e instituir algo novo é muito difícil. É o momento para a família se 
aproximar ainda mais, para que a socialização não se perca. É importante tentar 
entender a rotina do idoso de fora de casa e trazê-la para dentro de casa. Tentar 
minimamente manter um link com a rotina que o idoso tinha antes é fundamen-
tal”, diz a gerontóloga Carolina Ruiz.
 Neste momento é importante organizar uma escala para ajudá-los com 
compras, padaria, mercado ou farmácias. 

SAIBA MAIS:
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VÍDEO
Assista o Vídeo: “Ajuda aos idosos e familiares - Enfrentar o covid19 - Amor,Esperança e Sentido de 
vida!” de Guilherme Falcão (pastor, psicólogo, gerontólogo). Acesse  https://youtu.be/i-nf2iw4B2c

TEXTOS NA INTERNET:
“Idosos em tempos de coronavírus: o que fazer em casa?” escrito por Geni de Araújo Costa (professo-
ra aposentada da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)Acesse 
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/03/idosos-em-tempos-de-coronavirus-o-que-fazer-em-casa

Texto da professora Mariza Tavares 
“Como lidar com a resistência de idosos que não querem se isolar contra o coronavírus; veja 17 
dicas” Acesse:  https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de sar/post/2020/03/22/como-li-
dar-com-a-resistencia-de-idosos-que-nao-querem-se-isolar-contra-o-coronavirus-veja-17-dicas.ghtml

LIVRO
Para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema sobre idosos (com acesso a pesquisas científi-
cas) leia “Os Novos Idosos Brasileiros: Muito Além dos 60?” organizado pelo IPEA (Instituto de 
Pesquisa Aplicada) e com acesso gratuito em https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_-
content&view=article&id=5476

MINISTÉRIO COM IDOSOS
Você líder, aproveite também esse momento para sonhar um ministério com idosos em sua igreja. 
Esse espaço será muito importante após toda a crise instaurada pela pandemia do coronavírus. 
Os idosos precisarão estar juntos. Conheça o Viver +60, material organizado pela CBP e que você 
pode acessar gratuitamente em http://batistasparana.org.br/viver-60-2/



MAIS DO QUE NUNCA É IMPORTANTE MANTER UM 
ESPÍRITO E ATITUDE DE PERTENÇA

Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses mem-
bros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que 

somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 
Romanos 12: 4-5

 Um dos elementos importantes quando nos vemos separados uns dos outros, seja por 
uma questão sanitária como a atual ou por qualquer outra situação que nos obrigue a ficarmos 
fisicamente longe, é manter o senso de pertença. O senso de pertença é essencial para o ser 
humano. Já afirmava o filósofo Aristóteles que "O homem é um animal social". A privação deste 
contato social é sempre vista como forma de punição (um exemplo são as solitárias em ambiente 
prisional).
 O desafio é que no momento estamos sendo obrigados a restringir a nossa relação social. 
Dependendo da residência de cada um, podemos afirmar que esta convivência não passa de 
meia dezena de pessoas. Desta forma, a sensação de solidão se torna presente. É responsabilida-
de das Igrejas amenizar este tipo de dificuldade. 
Para isso sugerimos: 

ORGANIZAR UM GRUPO DE OUVINTES
 Este grupo precisa ser um espaço em que conselheiros espirituais (pastores ou outras 
pessoas capacitadas) possam interagir com os membros. Também é um momento em que os 
membros podem interagir entre si. São momentos únicos que precisam ser desenvolvidos neste 
momento. 
 Veja um exemplo de ação eclesiástica abaixo:

Preocupados com a ansiedade que cresce nos seus membros a PIB Penha (SP) lançou o  

 projeto “Apoio Online”. “O projeto visa acolher, de forma totalmente online, os membros  

 da igreja e seus familiares e todos aqueles que tiverem interesse em participar. A pessoa  

 interessada deve enviar um e-mail com seu nome, whatsapp e um horário que esteja  

 disponível para uma conversa de 30 minutos. O profissional entrará em contato com a  

 pessoa para que possa marcar o momento de um bate-papo.”
Fonte:https://www.facebook.com/photo?fbid=2824620887652660&set=a.186716691443106

FORMAR GRUPOS DE BATE-PAPO E LAZER (ON LINE)
 Outras possibilidades envolvem marcar encontros por meio de plataformas digitais como 
o Hangout do Google, Discord, Skype. Nestes encontros, além de acolher as preocupações dos 
integrantes do grupo é possível ter momentos de lazer em grupos. Um bom exemplo você pode 
ver no link abaixo que permite johgar STOP online, um jogo que vários jovens e adolescentes 
apreciam jogar, mas que os mais velhos podem apreciar visto que trabalha com a memória.
 Acessehttps://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/03 como-jogar-stop-adedo-
nha-online-com-amigos.ghtml

ADOTANDO ESTAS AÇÕES leva-se a pessoa a se sentir partícipe da vida em comunidade. 
Não existem respostas prontas, CRIE! BUSQUE NOVAS FORMAS DE AGIR. O importante é que 
ninguém fique ou sinta-se sozinho!
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CRESCIMENTO ESPIRITUAL EM 
TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL

 A seguir listamos lgumas dicas que separamos para o seu crescimento Espiritual. 

MARATONA BÍBLICA
 Individual ou em pequenos grupos comece a Maratona Bíblica. Leia os textos e destaque 
(na própria Bíblia, num caderno, bloco de notas digital, post-it, etc). Vamos alimentar nosso espíri-
to nesses dias difíceis.

Devocional Diário
Uma outra sugestão vem da UFMBB – União Feminina Missionária Batista do 
Brasil. A organização está disponibilizando 60 meditações do Manancial 2020 
para fortalecer o culto doméstico em família. Visite o site da UFMBB e saiba 
mais! 

Acesse:
https://www.ufmbb.org.br/manancial-em-familia?utm_source=Ben-
chmarkEmail&utm_campaign=Carta_aos_clientes&utm_medium=email

MAIRA JULIÃO | Ex. da UFMBP – União Feminina Missionária Batista Paranaense
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COMPAIXÃO & GRAÇA
        NA QUARENTENA

“Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os 
desamparados. Erga a voz e julgue com justiça; defenda os direitos dos pobres e 

dos necessitados". Provérbios 31:8,9

 É tempo de demostrarmos compaixão e graça. Somos chamados para sermos a voz 
daqueles que por algum motivo não podem se defender. 
 Como Cristãos precisamos ser agentes de transformação, transbordando o amor de Deus 
através de nossas ações apoiando aos que se encontram em situação de vulnerabilidade física, 
social, emocional ou financeira. 
 Precisamos estar atentos mais do que nunca! Como membros do Corpo de Cristo somos 
chamados nesse tempo de incertezas e fragilidades para apoiar os da nossa casa, da igreja, do 
nosso bairro, cidade, país e mundo! Por isso: ORE, AJUDE, CONTRIBUA, PARTILHE! Busque com-
partilhar do amor de Deus através de ações práticas que demonstrem interesse genuíno pelo 
próximo. 

APROVEITE O TEMPO OCIOSO

SUGESTÃO:
 Compartilhe seu dom! Que tal gravar breves vídeos ensinando a: tocar uma música de 
louvor ao Senhor; fazendo uma peça em crochê, bordando, contando uma história da Bíblia para 
as crianças, a fazer um exercício; um prato que é sua especialidade, como organizar armários, 
entre outros dons. Compartilhe conosco suas ações!
 Essa atitude pode ajudar alguém em um momento de solidão. Pode ainda ajudar algu-
mas famílias a prduzir algo para obter renda; incentivar familias a iniciarem algo proveitoso e a 
terem tempo de qualidade. 



COMO VOCÊ PODE AJUDAR NA CAUSA DE FAMÍLIAS NECESSITADAS? 
 A Ação Social Batista Paranaense - ASBP está em contato com as igrejas Batistas e com as 
organizações Sociais vinculadas a elas. Temos recebido informações de muitas famílias que 
necessitam de auxílio para sustentar os seus neste tempo.

SUGESTÃO:
 Vamos repartir o que o Senhor tem nos dado! Oferte para abençoar famílias e organiza-
ções sociais com alimentos e produtos de limpeza.

RECADO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
 Além de atender seu público alvo, gostaríamos de sugerir que aproveite este momento de 
quarentena para organizar seus documentos. Processo de inscrições nos Conselhos, Portifólio de 
atividades, Relatórios. Isso o ajudará a estar apto para concorrer a editais de captação de recursos, 
além de deixar tudo em dia. Para isso temos à sua disposição a Assistente Social da CBP que está 
em trabalho home office para ajudá-lo. 
Contato: Silvana – 041 – 99218-1265.  silvana@batistasparana.org.br

SAIBA MAIS, ENTRE EM CONTATO. JUNTOS PODEMOS MAIS. 

SILVANA CONSTANSKI S. MONTEIRO  | silvana@batistasparana.org.br
Diretora de Ação Social da CBP

DADOS DA CONTA
AÇÃO SOCIAL BATISTA PARANAENSE
BANCO: SICREDI
 AGÊNCIA: 0730
ONTA CORRENTE: 11.510-2
CNPJ: 78.640.000-0001-43 
favor identificar sua oferta pelo whatsapp 41 9 9218-1265
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“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento 
na minha casa...” Malaquias 3:10

Escolhi a primeira parte deste conhecidíssimo versículo como forma de 

ilustrar as questões que desejo abordar. Dois elementos centrais se encontram 

demonstrados neste versículo: o dízimo e o mantimento.

 O dízimo é um elemento bastante estudado em nossas Igrejas dentro do 

conceito de fidelidade a Deus, cabe aqui ressaltar como deve ser empregada esta 

fidelidade em meio à crise.  Quando vemos os problemas nos cercarem temos 

a tendência de só olharmos para a dificuldade, turvando nossa visão do poder do 

nosso Deus. É preciso um novo enfoque em nossa visão, um olhar para as possibi-

lidades que Deus traça à nossa frente. Quando todos os dados mostram um 

cenário que se aproxima de uma catástrofe apocalíptica é importante lembrar 

que Deus está no controle e que não existem impossíveis para Ele. Desta forma 

continuar a confiar é a posição de um cristão maduro que realmente crê no 

socorro divino.

 O outro elemento central deste versículo é mantimento. Era plano de Deus 

que sua casa fosse um espaço de provisão. O versículo deixa clara a necessidade 

de mantimento na casa de Deus. Em tempos de crise, como a que estamos 

vivendo hoje, a casa de Deus precisa estar suprida de mantimento. Se no mo-

mento da escrita deste texto essa provisão tinha outras questões em mente, 

nesse momento  precisa ter como objetivo ajudar a todos, principalmente aos 

domésticos da fé (Gl 6:10). 

 Por conta da pandemia temos gente desempregada; falecimentos podem 

se tornar uma realidade próxima da Igreja; com a doença as dificuldades econô-

micas podem se tornar mais aprofundadas, nestas condições surge a Igreja como 

espaço de cuidado. Para este cuidado é essencial que o pastor possa ter o susten-

to necessário, custos com locomoção e com infraestrutura digital (Cultos online, 

FIDELIDADE EM MEIO À PANDEMIA
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aconselhamentos por meio digital, oração com os membros, comunicação da 

Igreja com o pastor enquanto os templos estão fechados) são essenciais para que 

a ação pastoral continue firme. 

 A Igreja precisa estar com as portas abertas, muitas vezes virtualmente, 

para que o atendimento à dor e o acolhimento do que sofre seja feito de forma 

efetiva. Tudo isso tem um custo. Este custo é mantido pela sua atitude de fideli-

dade. 

 Para manter a arrecadação na sua igreja a fim de que ela continue atuante, 

busque as formas alternativas de contribuição como:

 • DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO
 • CONTACTANDO OS DIÁCONOS E PASTOR

 Na outra ponta a CBP compreende que também é seu papel ajudar a 

Igreja a continuar olhando além de sua própria cidade. Buscamos atender as 

necessidades de grupos muitas vezes invisíveis em nossa sociedade. Grupos que 

são alvo do amor de Deus. Nesta visão temos buscado arrecadar alimentos e 

utensílios pessoais a fim de atender a muitos em situações de vulnerabilidade. 

Neste sentido compreendemos que nos aproximamos do apóstolo Paulo (I Co 

16:1-3) que coletava recursos que seriam levados a Jerusalém, que estava passan-

do por dificuldades naquela época. Se você se sentir tocado a ajudar neste desa-

fio compreenda-o como uma oferta extra entregue a Deus. 

 • D
 • CONTACTANDO OS DIÁCONOS E PASTOR
 • D
 • CONTACTANDO OS DIÁCONOS E PASTOR



CONVENÇÃO BATISTA PARANAENSE
Rua XV de Novembro, 3270- Curitiba - Paraná - Brasil- 80045-340

Fone: +55 41 3362-7878 | +55 41 9 9253-8096

secretaria@batistasparana.org.br | batistasparana.org.br

O conteúdo deste livro é de livre uso, não comercial, respeitada a citação do autor.
Todos os direitos estão reservados a Convenção Batista Paranaense

Use as orientações e dicas de acordo com 
sua realidade! Adapte e crie! Compartilhe 
suas experiências no mundo digital com a 
gente! Ainda que distantes fisicamente 
estamos mais perto de você!

Fiquemos firmes na certeza de que
JUNTOS PODEMOS MAIS!


