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Nome do Projeto: Iniciativa de Assistência CoVid-19 - Coalizão Ethnos  
 
Quem não está falando sobre o CoVid-19 atualmente?  Infelizmente, a conversa é dominada 
por vozes altas e poderosas de agências de notícias a cabo, muitas envolvidas em apontar o 
dedo e atribuir culpa.  Alguns chamam o vírus por um nome que é etnicamente carregado e 
divisivo, infelizmente em detrimento de nossos vizinhos asiáticos - todos eles criados à imagem 
de Deus e amados por Ele, e muitos deles nossos irmãos em Cristo. 
  
Mas há outra voz mais suave, familiar aos ouvidos do cristão: o Espírito Santo de Deus nos 
chama para ter misericórdia dos necessitados durante esse período desafiador, quando muitos 
estão mais conscientes do que nunca de suas necessidades físicas e espirituais.  A misericórdia 
nunca procura estabelecer a culpa, mas, em vez disso, vem em auxílio dos necessitados 
simplesmente porque estão em necessidade e porque Cristo nos ensina a amar aos outros 
como a nós mesmos.  O bom samaritano não questionou o homem ao lado da estrada para 
determinar seu valor.  Ele simplesmente o ajudou porque estava em necessidade. 
  
Há quatro meses atrás, os líderes dos ministérios entre minorias da MNA formaram um órgão 
denominado Coalizão Ethnos.  Juntos, estamos neste momento propondo um projeto de 
suporte para ajudar as minorias étnicas na PCA durante esse período de angústia sem 
precedentes.  Nossos corações e mentes são atraídos pelos esforços de socorro do apóstolo 
Paulo para a igreja de Jerusalém (1 Cor 16: 1–4; 2 Cor 8: 1–9: 15; Romanos 15: 14–32).  Seus 
amados irmãos e irmãs em Jerusalém estavam sofrendo profundamente e passando por 
tempos extremamente difíceis.  Em amor, Paulo exortou os cristãos gentios a ajudar com essa 
grande necessidade em Jerusalém.  Nossos corações ficam partidos pelas pessoas que amamos 
e servimos.  Unidos clamamos aos cristãos que amam a bondade (Miquéias 6: 8), para que nos 
ajudem generosamente a financiar esse projeto de auxílio para aqueles que estão 
desproporcionalmente afetados pela pandemia - muitos dos quais já esgotaram todas as 
escassas poupanças que poderiam ter e para quem qualquer pagamento auxiliar do governo 
provavelmente chegue tarde demais ou nem chegue. 
 
Objetivo:  
Fornecer recursos para as diaconias das igrejas da PCA que estão envolvidas no alcance das 
comunidades étnicas pobres e marginalizadas - permitindo assim que eles ofereçam alívio 
imediato àqueles em necessidade crítica. 
  
Como?  
Fornecendo bolsas de auxílio CoVid-19 para as diaconias de igrejas cujos membros étnicos tem 
sido altamente afetados pela quarentena causada pelo CoVid-19.  É dever dos diáconos 
ministrar aos necessitados, aos doentes, aos que estão sozinhos e a quem estiver em perigo.  É 
seu dever também desenvolver a graça da liberalidade nos membros da igreja, inventar 
métodos eficazes de coletar os dons do povo e distribuí-los entre os objetos para os quais eles 
contribuem.  (BCO 9-2).  As diaconias das igrejas que decidirem solicitar essas bolsas de 
assistência CoVid-19 devem concordar em usar esse fundo única e exclusivamente para 
necessidades de alimentação e abrigo causadas pelo CoVid-19 . 
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Escopo da necessidade:  
Aprendemos na semana passada que um único ministério étnico da MNA já tomou 
conhecimento de 400 de suas famílias agora desempregadas, sem fonte de renda e com poucas 
esperanças de receber fundos de ajuda do governo. Multiplique isso por 6 ministérios étnicos e 
você terá uma idéia do alto nível de necessidades que nossos pastores étnicos enfrentarão nos 
próximos meses.  
  
Disposição:  
As igrejas solicitarão bolsas de assistência CoVid-19 preenchendo uma simples inscrição on-line, 
seguindo as diretrizes estabelecidas pela Coalizão Ethnos, que inclui um acordo assinado de que 
os fundos recebidos serão usados única e exclusivamente para ajudar pessoas ou famílias 
necessitadas e não para outras despesas da igreja. 
   
Responsabilidade financeira: 
A Coalizão usará uma pequena parcela (menos de 5% do dinheiro arrecadado) das doações 
para contratar um contador de curto prazo.  
O Comitê de Distribuição de Assistência da Coalizão Ethnos analisará as solicitações das igrejas, 
avaliará usando as diretrizes estabelecidas pela Coalizão Ethnos e fará recomendações de 
desembolso à equipe de Liderança Executiva da MNA. 
A Liderança Executiva da MNA analisará as recomendações do comitê e garantirá que os fundos 
autorizados sejam desembolsados de modo rápido. 
  
Diretrizes que estabelecemos para as Diaconias das Igrejas que quiserem solicitar assistência: 
Nosso objetivo é fornecer ajuda imediata e abrigo para famílias de minorias étnicas de baixa 
renda e afetadas pelo COVID-19 (aquelas cuja renda líquida anual era de  US$ 35.000 ou menos, 
ou até US $ 48.000 para famílias com mais de 4 pessoas) da seguinte forma: 
  
1. Alimentos: 

• a. Doação para alimentos.  As famílias recebem uma bolsa com base no tamanho da 
família: 

 
• b.  Programa de reposição de estoque.  Diáconos recebem dinheiro para comprar 

comida para despensa de bolsas de alimentos Covid-19: 
 
 2. Abrigo 

•  a.  Assistência de aluguel: pagamento diretamente ao proprietário. 
  

•  b.  Assistência de serviços públicos: pagamento diretamente ao prestador de serviços 
  

  
A diaconia da igreja pode preencher um simples formulário online de solicitação de bolsa de 
assistência CoVid-19.   
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Ações sugeridas que não envolvem perigo imprudente, mas exigem sacrifício obediente. 
 
Incentivamos aos diáconos a ministrarem de forma proativa e prática a quem entra e sai de sua 
igreja local: 
 
 1. Atender às necessidades básicas 

 • Colete alimentos, medicamentos sem necessidade de receita, roupas, utensílios 
domésticos, etc.  para que os necessitados possam atender às suas necessidades básicas. 
 • Entregar ou configurar pontos de coleta ou caronas para as famílias que precisam obter 
suprimentos. 
 • Comprar cartões de supermercado e distribuí-los conforme necessário. 

  
2. Ajudar a fornecer abrigo 

 • Oferecer bolsas ou ajuda financeira para que os trabalhadores com baixos salários que 
não têm emprego possam pagar aluguel, serviços públicos e outras necessidades básicas. 
 • Reúna itens que ajudem a manter as crianças necessitadas ocupadas em casa 
(artesanato, brinquedos, livros, jogos, etc.). 
 • Determine a necessidade e coletar dispositivos eletrônicos, como laptops, tablets, 
telefones, etc.  para que os necessitados possam permanecer conectados. 
 • A Internet é uma base de sobrevivência nos nossos dias para as famílias, considere 
pagar pelo serviço de Internet para famílias carentes, principalmente aquelas que 
trabalham em casa ou com crianças cujas aulas estão agora exclusivamente online. 
• Convide famílias da igreja ou de pequenos grupos para "adotar" uma família carente, 
manter contato com eles e fornecer os itens de que precisam. 
• Crie um centro de atendimento por telefone da Igreja para pessoas que estão 
experimentando medo, perda de amigos ou familiares, ansiedade, preocupadas, 
etc.  Estabeleça um centro de atendimento voluntário onde as pessoas possam receber 
oração e conselhos. 

  
 3. Promoção e divulgação 

 • Faça uma lista de todas as pessoas que você foi capaz de servir através do seu 
ministério de divulgação e misericórdia e entre em contato com elas para descobrir quais 
são as necessidades atuais mais críticas. 
 • Pergunte àqueles em sua congregação que já construíram um vínculo de confiança com 
minorias étnicas (líderes de congregações étnicas que se reúnem em seu prédio, 
professores de ESL, líderes de ministério de misericórdia, etc.) quais são as necessidades 
específicas daqueles a quem servem, e como eles sugerem que a congregação poderia 
fornecer a melhor ajuda. 
 • Encontre maneiras de desenvolver esses relacionamentos existentes: Você pode ajudar 
os professores de ESL com tecnologia para que as aulas possam continuar on-line?  Você 
pode convidar seus alunos para assistir ao seu culto on-line e talvez fazer uma lição de 
vocabulário sobre os conceitos do sermão?  Você pode traduzir o sermão para os idiomas 
principais dos alunos de ESL?  Os professores de ESL podem fazer perguntas e respostas 
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com os alunos que assistem ao culto?  Um grupo de oração do ESL pode se reunir on-line, 
com o pastor como participante, usando vocabulário simples e evitando linguagem 
"cristã"? Bem como outros programas sociais que sua igreja tem oferecido. Seja criativo. 
 

 4. Pratique ser parte de uma igreja conectada. 
 • Muitas igrejas da PCA não estão localizadas em comunidades pobres e marginalizadas. 
 • Os membros da Coalizão Ethnos representam mais de 100 igrejas que ministram 
àqueles que estão profundamente angustiados com esta pandemia.  Entre em contato 
com qualquer um dos membros da Coalizão Ethnos e eles ajudarão você a se conectar 
com os diáconos que cuidam daqueles que são desproporcionalmente afetados pela 
pandemia. 

 
 
Conectando-se com minorias étnicas em nossas comunidades: 
 
Informações multilíngue sobre o vírus: Refugiados e outros imigrantes internacionais em nossas 
comunidades cujo idioma principal é outro que não o inglês, podem não ter recebido nem 
mesmo as informações básicas mais confiáveis sobre o CoViD-19 no seu idioma. 
 
Agradecemos a Rachael Sloan, do Restoring Hope Roanoke (e treinadora de ESL), por reunir 
links para recursos confiáveis de impressão e vídeo de coronavírus em dezenas de idiomas em 
um documento: 
 
 https://drive.google.com/drive/folders/1wud3acDpTQ-QG91Uoy5zMyw_UGsWNTsT 
 
Talvez alguns de seus membros trabalhem na área da saúde ou possam participar de conselhos 
do governo local ou estadual ou de hospitais ou clínicas.  Você pode ser grato por ter esses 
recursos lingüisticamente direcionados para espalhar informações precisas para alguns dos 
mais vulneráveis da sua comunidade. 
 
Um pastor da PCA Cristo Rei, na Filadélfia, que ministra aos brasileiros, trabalhou com um 
artista gráfico para produzir folhetos em português sobre o CoViD-19, como proteger a si e a 
outros, e também publicou breves atualizações sobre o vírus em português com mensagens 
bíblicas de esperança várias vezes por semana em seu canal do YouTube. 
 
Recursos espirituais em outros idiomas: Todo mundo está experimentando um rompimento de 
tudo que antes parecia confiável ou seguro.  Pessoas que falam outras línguas da sua 
comunidade estão especialmente famintos por verdades espirituais eternas.   
 
Aqui está uma pequena lista de sites com conteúdo que traz esperança: 
 

 • O Projeto Bíblia fornece conceitos bíblicos em várias 
línguas: https://bibleproject.com/languages/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1wud3acDpTQ-QG91Uoy5zMyw_UGsWNTsT
https://bibleproject.com/languages/
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 • O Projeto Jesus Film permite que qualquer pessoa veja qualquer um de uma dúzia ou 
mais de filmes bíblicos em qualquer um dos 192 idiomas, 
gratuitamente: https://www.jesusfilm.org/watch.html 
 • Este novo site reúne recursos bíblicos em 2.500 idiomas.  Encontre o idioma, o dialeto 
desejado e, em seguida, escolha algo para compartilhar com aqueles que sabem que 
falam esse idioma: https://scriptureearth.org/00i-Scripture_Index.php 

  
Você é pastor de uma igreja que cultua a Deus em outro idioma que não o inglês e agora está 
talvez prestando serviços ou talvez tenha vídeos curtos nesse idioma on-line que você possa 
compartilhar com outras pessoas? Considere publicar seus recursos em vídeos do Facebook ou 
do YouTube para que seu alcance possa ser multiplicado. Quantas pessoas passam horas em 
seus telefones ou tablets, procurando conteúdo significativo. 
 
Que recursos espirituais em outras línguas podem ser possíveis para você produzir neste 
momento, por conta própria ou em colaboração com outras igrejas étnicas?  Isso poderia ser 
um verdadeiro conforto e encorajamento para refugiados, imigrantes internacionais que estão 
sofrendo profundamente durante a pandemia.  Gostaríamos muito de saber o que você está 
fazendo e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar! 
 
Não é por acaso que refugiados, imigrantes e outros internacionais estão presentes em nossas 
comunidades.  Faz parte do plano de Deus atraí-los para Ele, como demonstra Atos 17:26 e 27. 
“De um homem fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado 
os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez 
isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não 
esteja longe de cada um de nós.” 
 
Todo crente faz parte do plano de Deus para fazer isso!  E muitos já são nossos irmãos e irmãs 
em Cristo!  Deus trabalha poderosamente em meio ao quebrantamento.  Estamos dispostos a 
trabalhar através de nós para abordar o bem-estar físico e espiritual de nossos vizinhos? 
 
É hora de ser ousado e honesto.  É hora de amar nossos vizinhos e ser o sal da terra e a luz do 
mundo.  Para um momento como este ... 
 
É nossa oração que as sugestões deste documento o inspirem e equipem para agir com amor e 
misericórdia por TODOS os seus vizinhos.  "Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles 
receberão misericórdia."  (Mateus 5: 7) 
 
A Ethnos Coalition convida você a entrar em contato com qualquer um dos seus líderes com 
perguntas ou comentários específicos.  É nosso desejo ajudá-lo a amar efetivamente o seu 
próximo.  Nossas informações de contato estão disponíveis no site da Missão na América do 
Norte em https://pcamna.org/ 
 

https://www.jesusfilm.org/watch.html
https://scriptureearth.org/00i-Scripture_Index.php
https://pcamna.org/
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Para informações sobre a Rede de Igrejas de Língua Portuguesa, visite 
www.igrejaspresbiterianas.org e a página @RILP.RededeIgrejas no Facebook. Esta página será 
utilizada como fonte de ajuda a todas as igrejas de língua portuguesa. 
 
Os coordenadores e diretores da coalizão Ethnos * que colaboraram neste artigo: 
 
Hernando Sáenz - Ministério Hispânico, (Presidente, Coalizão Ethnos) 
Alex Jun - Iniciativa de Liderança Americano-Coreana 
Bill Sim - Ministério Coreano 
Darcy Caires - Rede de Igrejas de Língua Portuguesa 
Dony St. Germain - Ministério Haiti-Americano 
Pat Hatch - Ministério para Refugiados e Imigrantes 
Randy Nabors - Ministério urbano e de misericórdia 
Wy Plummer - Ministério afro-americano 
Jeb Bland - Ministério Nativo Americano / Primeiras Nações (Editor) 
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Cristina Caires 
347.610-0517 
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