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TEXTO BÍBLICO 
BÁSICO
SALMO 91:1-11



Quando passares pelas águas, 
estarei contigo, e, quando pelos 
rios, eles não te submergirão; 

quando passares pelo fogo, não te 
queimarás, nem a chama arderá 

em ti.

—Isaías 43:2
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OBJETIVOS

as implicações da Covid-
19 na sociedade como 

um todo;
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a assistência                
físico-emocional-

espiritual, embasada no 
amor ágape.

PERCEBER PRATICAR

as formas possíveis de 
evangelização, durante e 

depois da pandemia;

UTILIZAR



Pilares da Evangelização

VISÃO

“Eis que eu vos digo: Levantai 

os vossos olhos, e vede as 

terras, que já estão brancas 

para a ceifa”.  Jo. 4.35.b

PAIXÃO

“Jesus disse-lhes: A minha 

comida é fazer a vontade 

daquele que me enviou, e 

realizar a sua obra”.                     

Jo. 4.34

INVESTIMENTO

“Eis que eu vos digo: 

Levantai os vossos olhos, e 

vede as terras, que já estão 

brancas para a ceifa”. Jo. 

4.35.b

COMPROMISSO

“Eu vos enviei a ceifar onde vós 

não trabalhastes; outros 

trabalharam, e vós entrastes no 

seu trabalho”. Jo. 4.38



Pilares da Evangelização

VISÃO

“Eis que eu vos digo: Levantai 

os vossos olhos, e vede as 

terras, que já estão brancas 

para a ceifa”.  Jo. 4.35.b

✓ Precisamos levantar nossos olhos e de fato perceber que o 

mundo está perdido;

✓ A visão evangelística dá sentido ao propósito e missão da 

Igreja do Senhor Jesus Cristo.



A Evangelização requer...

✓Nosso maior problema não é falta de recurso e nem tampouco 

de método, mas falta de paixão;

✓ Alexandre, o grande disse: “ou você muda de atitude ou mude 

de nome”.

PAIXÃO

“Jesus disse-lhes: A minha 

comida é fazer a vontade 

daquele que me enviou, e 

realizar a sua obra”.                     

Jo. 4.34



A Evangelização requer...

✓ É uma tarefa imperativa;

✓ É uma tarefa intransferível;

✓ É uma tarefa inadiável.

COMPROMISSO

“Eu vos enviei a ceifar onde vós 

não trabalhastes; outros 

trabalharam, e vós entrastes no 

seu trabalho”. Jo. 4.38



A Evangelização requer...

✓Quando a lavoura está pronta para a colheita, ou colhemos ou 

ela se perderá;

✓ Investir em mais ceifeiros;

✓ Investir recursos e tempo na evangelização.

INVESTIMENTO

“Eis que eu vos digo: 

Levantai os vossos olhos, e 

vede as terras, que já estão 

brancas para a ceifa”. Jo. 

4.35.b



1. RELAÇÕES 

PESSOAIS 

PÓS-PANDEMIA



General Manager

SKILL 



❏ Isolamento, quarentena e separação;

❏ EAD, Home Office, Culto online;

❏ Redes sociais;

1.1 Intercâmbio a 

distância



1.2 Relacionamento interpessoal

EC. 3.5b
“tempo de abraçar, e tempo 

de afastar-se de abraçar”



2. As implicações

da Pandemia



Para John Piper, a pandemia 
do coronavírus é a 

experiência da perda:

da perda menor da 
convivência à perda de vidas. 

A Covid-19 causou estragos 
no mundo inteiro e em todos 

os setores da sociedade.



2. Implicações da Pandemia

2.1
IMPLICAÇÕES 
ECONÔMICAS

2.3
IMPLICAÇÕES NA 

SAÚDE

2.2
IMPLICAÇÕES 

POLÍTICAS



3.1 O maior de 
todos os vírus

*Pecado*



General Manager

SKILL 



✓ O arrependimento é um remédio para 
a alma, veja os 6 ingredientes para o 
arrependimento: 

1. Visão do pecado (reconhecimento);

2. Tristeza pelo pecado;

3. Confissão do pecado;

4. Vergonha pelo pecado;

5. Ódio do pecado;

6. Abandono do pecado; 

3.1 Como livrar-se do 
pecado



A RELIGIÃO QUE DEUS, O NOSSO PAI, ACEITA COMO 
PURA E SEM FALHAS É AQUELA QUE CUIDA DOS 

ÓRFÃOS E DAS VIÚVAS EM SUAS DIFICULDADES, E QUE 
PERMANECE FIEL AO SENHOR — SEM SE CONTAMINAR 

COM O MUNDO.

—Tiago 1.27 (NBV)
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Mundo - κόσμος - kosmos
Definições



Mundo - κόσμος - kosmos
Definições

O mundo humano

João 3.16 - "Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho Unigênito 
para que todo aquele que nele 
crer não pereça, mas tenha a 

vida eterna"

O mundo físico

Atos 17.24 - "Deus que fez o 
mundo e tudo o que nele existe"

Hb 11.3 - Pela fé, entendemos
que todo o universo foi formado
pela palavra de Deus; assim, o 

que se vê originou-se daquilo que 
não se vê.

O mundo como sistema

1 João 2.15 - "Não ameis o 
mundo, nem o que no mundo 
há. Se alguém ama o mundo, 
o amor do Pai não está nele"

UNIVERSO
HUMANIDADE

PESSOAS

INIMIGO DE 

DEUS



“
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—João 1.10

O Verbo estava no mundo [geográfico, o planeta Terra],
o mundo [físico, a criação, o universo] foi feito por intermédio 

dele, mas o mundo [humanidade - pessoas]
não o conheceu" 



NÃO AMEIS O MUNDO, NEM O QUE NO MUNDO HÁ. SE 
ALGUÉM AMA O MUNDO, O AMOR DO PAI NÃO ESTÁ 

NELE

—1 João 2.15
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1. Tornar-se amigo do mundo

“Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a 
amizade do mundo é inimizade contra 

Deus? Portanto, qualquer que quiser ser 
amigo do mundo constitui-se inimigo de 

Deus” Tiago 4.4

2. Amar o mundo

“Não ameis o mundo, nem o que no 
mundo há. Se alguém ama o mundo, o 

amor do Pai não está nele” 1 João 2.15.
3. Contaminar-se com o mundo

“A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como 
pura e sem falhas é aquela que cuida dos 
órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e 
que permanece fiel ao Senhor — sem se 
contaminar com o mundo”. Tiago 1.27

5. Ser condenado com o mundo

“Mas, quando somos julgados, somos 
repreendidos pelo Senhor, para não sermos 
condenados com o mundo”. 1 Coríntios 11.32

4. Conformar-se com o mundo

“E não sede conformados com este mundo, 
mas sede transformados pela renovação do 
vosso entendimento, para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade 
de Deus”. Romanos 12.2
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Processo de mundanização 
em 5 etapas



Lavar as mãos
○ Ilustração do hospital



Barco na água

O barco pode estar nas 
águas, mas as águas não 
podem estar dentro do 
barco, assim é o 
discípulo de Jesus 
Cristo, ele está no 
mundo, mas o mundo 
não pode estar nele. 



Soberba da VidaConcupiscência 
dos Olhos

Concupiscência 
da Carne

Três armadilhas do mundo
1 João 2.16

Ataques de dentro 
para fora

Ataques de fora
para dentro

Arrogância, ostentação. 
Tentar impressionar os 

outros com algo que não 
tem ou não é



“
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—Gênesis 3.6

Vendo a mulher que a árvore era
boa para se comer [concupiscência da carne],

agradável aos olhos [concupiscência dos olhos] e árvore 
desejável para dar entendimento [soberba da vida], tomo-lhe 

do fruto e comeu e deu também ao marido, 
e ele comeu



Manda que estas pedras se tornem em pães  
[concupiscência da carne]

[O diabo] mostrou-lhe [a Jesus] todos os reinos do mundo 
[concupiscência dos olhos]

Lança-te daqui abaixo [do pináculo do templo]; porque 
está escrito aos seus anjos dará ordens a teu respeito 

[soberba da vida]

—Mateus 4.3,8 e 6
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Para vencer o mundo, para vencer o maligno e 
para ser forte é necessário ter a palavra de 
Deus dentro de si e não amar o mundo. 

1. Meditar na palavra dia e noite (Salmo 1)
2. Pensar em coisas boas, nas coisas de cima

(Cl 3.2)
3. Ter a armadura de Deus (Ef 6.10)
4. Guardar o coração (Pv 4.23)
5. Não Amar o mundo (1 Jo 2.15)
6. Orar (Mt 26.41)
7. Vigiar (Mt 26.41)

Como vencer?



3.2 Ações evangelísticas práticas

1) Manifestar 

solidariedade e 

altruísmo aos mais 

afetados pela 

pandemia;

2) Cuidar das 

comunidades nas 

quais as igrejas 

estão instaladas;

3) Investir em 

ações, por meio 

das mídias 

eletrônicas;

4) Realizar ações 
na área da saúde.



1. Beba água em abundância;

2. Cuide bem da alimentação;

3. Tome banho de sol;

4. Evite o sedentarismo;

5. Descanse o corpo e a mente; 

6. Proteja sua mente;

7. Evite as situações e notícias que 
produzem tensão e tiram o bem-estar e 
a qualidade de vida.

3.3 Cuidados preventivos 
quanto à Covid-19



“É necessário que façamos as 
obras daquele que me enviou, 
enquanto é dia; a noite vem, 

quando ninguém pode 
trabalhar”

João 9:4
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