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O FUTURO DA IPIB PÓS PANDEMIA
“Assim como cada um de nós tem um 
corpo com muitos membros e esses 
membros não exercem todos a mesma 
função, assim também em Cristo nós, 
que somos muitos, formamos um cor-
po, e cada membro está ligado a todos 
os outros” (Rm 12.4-5).

Abordar o futuro da IPIB pós pande-
mia da Covid - 19 implica em refl etir-
mos sobre as alterações que o mundo 
e a sociedade de modo geral sofrerão.

Os cientistas afi rmam que o mun-
do pós-pandemia será diferente da-
quele em que vivíamos antes do sur-
gimento do vírus Sars Cov 2, como 
normalmente acontece em situações 
de pandemia e de guerras.

O biólogo Átila Iamarino, doutor 
em microbiologia pela Universidade 
de São Paulo e pós-doutor pela Uni-
versidade Yale, fez o seguinte alerta:

 “O mundo mudou, e aquele 
mundo (de antes do coronavírus) 
não existe mais. A nossa vida 
vai mudar muito daqui para a 
frente, e alguém que tenta manter 
o status quo de 2019 é alguém 
que ainda não aceitou essa nova 
realidade”. 

E ele continua:

 “Mudanças que o mundo 
levaria décadas para passar, 
que a gente levaria muito 
tempo para implementar 
voluntariamente, a gente está 
tendo que implementar no 
susto, em questão de meses". 

Outros especialistas afi rmam que 
a pandemia marcou o fi m do século 
20, época marcada de forma signifi -
cativa pela tecnologia.

A historiadora e antropóloga Lilia 
Schwarcz, professora da Universida-
de de São Paulo e de Princeton, nos 
EUA, citando o historiador britânico 
Eric Hobsbawm,  disse:

 “O longo século 19 só terminou 
depois da Primeira Guerra 
Mundial [1914-1918]. Nós 
usamos o marcador de tempo: 
virou o século, tudo mudou. 
Mas não funciona assim. A 
experiência humana é que 
constrói o tempo. Ele tem razão, 
o longo século 19 terminou 

com a Primeira Guerra, com 
mortes, com a experiência do 
luto, mas também com o que 
signifi cou sobre a capacidade 
destrutiva. Acho que essa 
nossa pandemia marca o fi nal 
do século 20, que foi o século 
da tecnologia. Nós tivemos 
um grande desenvolvimento 
tecnológico, mas agora a 
pandemia mostra esses limites”.

Vários futuristas internacionais 
dizem que o coronavírus funciona 
como um acelerador de futuros. 

A pandemia antecipa mudanças 
que já estavam em curso, como o tra-
balho remoto, a educação a distância, 
a busca por sustentabilidade e a co-
brança, por parte da sociedade, para 
que as empresas sejam mais responsá-
veis do ponto de vista social.

Outras mudanças estavam mais 
embrionárias e talvez não sejam tão 
perceptíveis ainda, mas agora ga-
nham novo sentido diante da revisão 
de valores provocada por uma crise 
sanitária sem precedentes para a 
nossa geração. 

Como exemplos, podemos citar 
o  fortalecimento de valores como 
solidariedade e empatia, assim como 
o questionamento do modelo de so-
ciedade baseado no consumismo e 
no lucro a qualquer custo.

Pete Lunn, chefe da unidade de 
pesquisa comportamental da Tri-
nity College Dublin, em entrevista 
ao Newsday, menciona que a pande-
mia forçará uma revisão de crenças 
e valores. Ele afi rma: 

 “A crise de saúde pública é 
defi nida por alguns 
pesquisadores como um reset, 
uma espécie de um divisor 
de águas capaz de provocar 
mudanças profundas no 
comportamento das pessoas. 
Uma crise como essa pode 
mudar valores”. 

Mais ainda:
 “As crises obrigam as 

comunidades a se unirem e 
a trabalharem mais como 
equipes, seja nos bairros, entre 
funcionários de empresas, seja 
o que for... E isso pode afetar 
os valores daqueles que vivem 

nesse período - assim como 
ocorre com as gerações que 
viveram guerras”. 

Evidentemente, diante da pande-
mia da Covid - 19, estamos todos 
assustados, angustiados, com medo 
do que ainda virá.

Questionamos: esta pandemia terá 
um fi m? Será possível ser controla-
da? 

Quem responde com segurança a es-
sas indagações é o historiador e fi lósofo 
israelense Yuval Noah Harari, em artigo 
publicado na Internet. Ele afi rma: 

 “A crise sanitária de Covid - 19 
não foi a primeira pela qual 
a humanidade já passou. No 
século 14, a peste negra, por 
exemplo, matou um terço da 
população da Europa. Durante 
o século 20, a gripe espanhola 
foi responsável pela perda de 
50 milhões a 100 milhões de 
pessoas. 
A pandemia que se iniciou em 
2020 não é nada comparada 
a essas outras. Na guerra 
entre humanos e patógenos, 
os humanos nunca estiveram 
tão fortes. Na maior parte da 
história, as epidemias não 
podiam ser controladas.”

O historiador israelense elenca a 
rapidez do sequenciamento do ge-
noma do Sars – Cov -2 e a criação 
de vacinas efi cazes e seguras como as 
principais evidências de que os cien-
tistas conseguem identifi car poten-
ciais patógenos e encontrar medidas 
para contê-los.

Evidentemente, a velocidade com 
que a pandemia poderá ser controla-
da depende de como as autoridades 
governamentais dos países e a popula-
ção em geral tratam do tema. Algumas 
com mais seriedade, efi ciência, equi-
líbrio e bom senso. Outras com certo 
descaso, inépcia e irresponsabilidade. 

Aqui no Brasil, sob o pretexto de 
“salvar a economia”, tais autoridades 
parecem não se importar com as mi-
lhares de vidas ceifadas, entre elas, 
pastores, ofi ciais e membros de nos-
sas igrejas, fato que poderia ser evi-
tado se as medidas necessárias para 
que a vacinação em massa ocorresse 
com a maior brevidade possível.





EM MEIO A TUDO ISSO, 
COMO SERÁ O FUTURO 
DA IPIB?
Talvez a pergunta deveria ser: 

Qual será o futuro da Igreja 
de Jesus? 

O texto bíblico de Romanos 12.4-
5, que transcrevemos acima, nos 
apresenta a igreja de Jesus como 
um organismo vivo.

Ao longo de sua existência, a 
igreja, como corpo vivo de Cristo, 
enfrentou diversas crises e terríveis 
ameaças, porém jamais sucumbiu.

A promessa de Jesus feita ao 
apóstolo Pedro tem sido cumprida 
à risca: 

“Tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edifi carei a minha 
igreja e as portas do inverno 
não prevalecerão contra ela”. 

Jesus estava se referindo à confi s-
são de Pedro: 

“Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo”. 

E nossa amada IPIB, que está 
completando 118 anos de existên-
cia como ramo legítimo do Corpo 
de Cristo, jamais perecerá, uma vez 
que ela se mantém como esse orga-
nismo vivo.

Lembremo-nos que, além de ou-
tras difi culdades naturais, a IPIB 
já havia enfrentado a pandemia da 
gripe espanhola no ano de 1918, 
que matou mais de 50 milhões de 
pessoas no mundo.

Evidentemente, a IPI do Brasil, 
como organismo vivo, necessita 
que seus membros sejam atuantes, 
se desdobrem para cumprir sua 
função no Corpo de Cristo.

O futuro da IPIB passa pela leitu-
ra desse tempo presente. 

Na pandemia e pós pande-
mia, devemos ser empáticos com 
aqueles que sofrem e exercermos 
a solidariedade, a generosidade, 
o acolhimento, transformando 
nossos belos discursos em atos de 
misericórdia para com aqueles que 
sofrem.

Igualmente devemos viver a uni-

dade tão sonhada por Jesus para 
sua igreja, expressa em João 17, e, 
independentemente de nossas di-
ferenças, temos de trabalhar em 
equipe. 

A igreja, para realizar um minis-
tério efi ciente, necessita que todos, 
pastor, pastora, ofi ciais, membresia, 
coloquem a mão na massa e cada 
um, segundo o dom e o talento que 
recebeu do Senhor, contribua na 
obra gloriosa de anunciar a graça 
salvadora de Jesus para os que estão 
se perdendo. 

Além disto, o uso das ferramen-
tas virtuais deverá ser mantido 
mesmo na pós pandemia, na pro-
clamação das boas novas de sal-
vação, evidentemente retomando 
as atividades presenciais, quando 
houver segurança para tanto. Afi -
nal de contas, a Igreja de Cristo é 
um corpo relacional.

E, por fi m, o futuro da IPIB pas-
sa pelo futuro do planeta e isso nos 
desafi a à conscientização de nossas 
igrejas e das comunidades onde 
estamos inseridos a aderirmos e 
observarmos os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), 
promulgados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).

A bem da verdade, a ONU não 
precisaria dizer para a Igreja de 
Jesus sobre o cuidado com a nos-
sa casa, que é o planeta terra, pois 
a Bíblia, nossa única regra de fé e 
prática, nos ensina isso há muito 
tempo.

Por fi m, ainda que como Igreja de 
Jesus possamos viver angustiados 
com o tempo presente, resta-nos o 
conforto nas palavras de João Cal-
vino: 

“A igreja será sempre 
libertada das calamidades 
que lhe sobrevém, porque 
Deus, que é poderoso para 
salvá-la, jamais suprime dela 
sua graça e sua bênção”.

Pela Coroa Real do Salvador!
Rev. João Luiz Furtado, presi-

dente da Assembleia Geral da 
IPI do Brasil
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Somos uma 

família que 

ora o pai nosso

No período entre 23 e 29/7/2021, 
teremos a 6ª Vigília Nacional e a 
Semana de Oração dos Adolescen-
tes e Jovens, todas as noites, sempre 
iniciando às 20h e com duração de 
60 minutos.
 A ideia continua sendo valorizar 
o tema “Somos Família”, que nos 
lembra a unidade como Corpo de 
Cristo e aquela forma de oração que 
Cristo ensinou aos seus discípulos, e 
que geralmente se chama a Oração 
Dominical, o Pai Nosso. 
Relembremos seu conteúdo e veja-
mos a programação.

 Vós orareis assim: 
Pai nosso, que estás nos céus, 
santifi cado seja o teu nome.
Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na 
terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E perdoa as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos 
devedores.
E não nos deixes cair em tentação; 
mas livra-nos do mal.
Porque teu é o reino, e o poder, e a 
glória, para sempre.  Amém 
(Mt 6.9-13).

23 DE JULHO, SEXTA-FEIRA

MAIS LOUVOR E GRATIDÃO

OBJETIVO

Criar o hábito entre os membros da IPIB de louvar e agradecer a Deus, 
diariamente, por toda a sua criação e por nossa salvação.

REFERÊNCIA BÍBLICA

Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, 
mas recebestes o Espírito de adoção de fi lhos, pelo qual clamamos: Aba, 
Pai (Rm 8.15).

MENSAGEM 

O prefácio da Oração Dominical, que é: “Pai nosso, que estás nos céus”, 
ensina-nos que nós devemos nos aproximar de Deus com toda a santa 
reverência e confi ança, como fi lhos a um pai poderoso e pronto para 
nos ajudar, e que também nos ensina a orar com os outros e por eles. 
Na primeira petição, que é: “Santifi cado seja o teu nome”, pedimos que 
Deus nos habilite a nós e aos outros a glorifi cá-lo em tudo aquilo em 
que se dá a conhecer; e que disponha tudo para sua glória. 

PEDIDOS

 Orar para que Deus nos habilite a glorifi cá-lo todos os dias por 
nossa salvação e pela sua criação.

 Orar para que os jovens e adolescentes busquem com reverência 
e confi ança ao Pai.

 Orar para que a gratidão a Deus esteja no coração de todos os 
membros da IPIB.

MAIS DÍSCIPULOS E UNIDADE

OBJETIVO

Aumentar o número de membros envolvidos com ministérios na IPIB, 
assim como o número de parcerias internas entre as secretarias regio-
nais e as igrejas.

REFERÊNCIA BÍBLICA

Jesus disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos 
os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a 
sua seara (Mt 9.37,38).

MENSAGEM 

Na segunda petição, que é: “Venha o teu reino”, pedimos que o reino de 
Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado; que nós 
e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha 
o reino da glória (João 12.31, 2 Tessalonicenses 3.1, Romanos 10.1e 
Apocalipse 22.20). 

PEDIDOS

 Orar pela expulsão do príncipe desse mundo do nosso meio, libe-
rando parcerias regionais de oração, evangelização e discipulado 
entre os presbitérios e as igrejas. 

 Orar para que mais membros se envolvam no ministério da evan-
gelização de modo que a Palavra do Senhor tenha livre curso, seja 
glorificada e haja mais salvação dos incrédulos. 

 Orar pelo retorno breve do Senhor Jesus Cristo. 

24 DE JULHO, SÁBADO

Venha o teu reinoPais nosso, que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome
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25 DE JULHO, DOMINGO

MAIS CONSAGRAÇÃO E MAIS AMOR

OBJETIVO

Que os mandamentos de Jesus Cristo de amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a nós mesmos seja nossa principal moti-
vação.

REFERÊNCIA BÍBLICA

Peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o 
conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais 
sinceros, e sem escândalo algum até ao dia de Cristo; cheios dos frutos de 
justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus (Fp 1.9-11).

MENSAGEM 

Na terceira petição, que é “Seja feita a tua vontade, assim na terra como 
no céu,” pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e dese-
josos de conhecer a sua vontade, de obedecê-la e submetermo-nos 
a ela em tudo, como fazem os anjos no céu (Mt 24.39; Fp 1.9-11; Sl 
103.20-21).

PEDIDOS

 Orar para que o amor de Cristo em nossos corações seja vivido 
e compartilhado em nossas igrejas através da participação em 
projetos de amor ao próximo. 

 Orar para que todos os membros da IPIB tenham sentimento de 
urgência agindo proativamente em seus ministérios (Mt 24.39).

 Orar para que os ministérios de oração, evangelização, discipu-
lado, ação social e diaconia sejam efetivos em todos as igrejas e 
presbitérios (Sl 103.20,21).

MAIS SUSTENTO E GENEROSIDADE 

OBJETIVO

Promover ações de solidariedade entre os irmãos da própria IPIB.

REFERÊNCIAS BÍBLICA

É grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos 
para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, 
porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes
(1Tm 6.6-8).
A bênção do Senhor é que enriquece; e não traz consigo dores (Pv 10.22).

MENSAGEM 

Na quarta petição, que é: “O pão nosso de cada dia nos dá hoje,” temos 
que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção sufi ciente das coisas 
boas desta vida e gozemos com elas de suas bênçãos (Pv 30.8-9; 1Tm 
6.6-8; Pv 10.22.

PEDIDOS

 Orar para que nossas igrejas atuem em benefício da comunidade 
carente do seu entorno, a partir do Projeto Torre da Vizinhança 
do Movimento Nacional de Oração.

 Orar para que o Projeto Maná, da Secretaria de Diaconia da IPIB, 
seja adotado em todos os presbitérios e igrejas.

 Orar para que haja generosidade entre as igrejas e os presbitérios 
da IPIB, de modo a compartilhar recursos entre si para as famílias 
mais necessitadas.

Seja feita a tua vontade 

assim na terra como no céu

26 DE JULHO, SEGUNDA-FEIRA

O pão nosso de cada 

dia nos dá hoje
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27 DE JULHO, TERÇA-FEIRA

Perdoa as nossas dívidas, 

assim como nós perdoamos 

aos nossos devedores

28 DE JULHO, QUARTA-FEIRA

Não nos deixes cair em 

tentação, mas livra-nos do 

mal

27 DE JULHO, TERÇA-FEIRA

Perdoa as nossas dívidas,

assim como nós perdoamos 

aos nossos devedores

MAIS HUMILDADE E PERDÃO

OBJETIVO

Estimular o hábito da confi ssão, necessário para que nossas orações 
sejam ouvidas, tendo como referência o fruto do Espirito Santo.

REFERÊNCIAS BÍBLICAS

Purifi ca-me com hissopo, e fi carei puro; lava-me, e fi carei mais branco 
do que a neve (Sl 51.7).
Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que 
está no céu, também perdoará vocês (Mt 6.14).

MENSAGEM 

Na quinta petição, que é: “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
nós também perdoamos aos nossos devedores”, pedimos que Deus, por 
amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que 
somos animados a pedir, porque, pela sua graça, somos habilitados a 
perdoar de coração o nosso próximo (Sl 51.1-2,7; Mt 18.35).

PEDIDOS

 Orar para que Deus promova o fruto do Espírito Santo entre os 
membros da IPIB.

 Orar para que os membros da IPIB mantenham o hábito de con-
fessar tendo como base a presença e plenitude do Espírito Santo 
em seus corações.

28 DE JULHO, QUARTA-FEIRA

Não nos deixes cair em 

tentação, mas livra-nos do 

mal

MAIS VIGILÂNCIA E ORAÇÃO

OBJETIVO

Estimular a prática diária da oração, com destaque ao clamor do meio-
-dia.

REFERÊNCIAS BÍBLICAS

Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está 
pronto, mas a carne é fraca (Mt 26.41).
Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fi el é Deus, que não vos 
deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também 
o escape, para que a possais suportar (1Co 10.13).

MENSAGEM 

Na sexta petição, que é “E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos 
do mal,” pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar ou 
nos preserve e liberte quando formos tentados (Mt 26.41; Sl 19.13; Jo 
17.15; 1Co10.13).

PEDIDOS

 Orar para que Deus nos dê paz, alegria e disposição para amar 
todos os dias.

 Orar para que os membros da IPIB busquem aprofundar seus 
conhecimentos e sabedoria sobre oração.

 Orar para que as iniciativas de discipulado em oração sejam bem-
-sucedidas.
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29 DE JULHO, QUINTA-FEIRA

MAIS CONFIANÇA E ADORAÇÃO

OBJETIVO

Que a fé dos membros da IPIB seja ampliada e que todos participem 
das atividades de louvor e adoração a Deus.

REFERÊNCIA BÍBLICA

Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam 
em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de 
graças (Fp 4.6).

MENSAGEM 

A conclusão da Oração Dominical, que é: “Porque teu é o reino, o poder 
e a glória, para sempre. Amém”, ensina-nos que, na oração, devemos 
confi ar somente em Deus, e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe 
reino, poder e glória. E, em testemunho do nosso desejo e certeza de 
sermos ouvidos, dizemos: Amém (Dn 9.18-19; Fp 4.6; 1Cr 29.11-13; 
1Co 14.16; Ap 22.20-21). 

PEDIDOS

 Orar para que Deus nos abençoe a todos com o dom da fé.
 Orar para que o movimento de oração da IPIB benefi cie todo o 

arraial presbiteriano independente.
 Orar para que as torres de oração sejam efetivadas em todos os 

presbitérios com a participação de intercessores separados por 
Deus para essa fi nalidade.

Porque teu é o reino, o poder 

e a glória, para sempre. 

Amém.

Do Presbitério 

Presbiteriano 

Independente de 

1903 até aqui, o 

Senhor tem cuidado 

de nós 


