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SEIS DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Urgentes que Determinarão o Futuro de sua Congregação

Este livro é, na verdade, seu con-
sultor pessoal de igreja, ajudando 
você a planejar e se preparar para 
o futuro. No meio de desgosto, 
tragédia e luta devido à Covid-19, 
aqui está a esperança, sabedoria, 
encorajamento e visão.

Este livro é valioso para aqueles 
que procuram recursos da igreja 
local e do pastor para aprimorar a 
liderança da igreja, fazer sua igreja 
crescer e servir às comunidades 
eclesiais digitais e online no mundo 
pós-quarentena.

Como ex-pastor e fundador da 
Church Answers, Thom S. Rainer 
está inti mamente familiarizado 
com as demandas sempre presen-
tes que os pastores enfrentam. Ele 
passou a vida inteira comprome-
ti do com o crescimento e a saúde 
da igreja local

Thom S. Rainer é fundador e di-
retor executi vo da Church Answers. 
Com aproximadamente quarenta 
anos de experiência ministerial, 
ele tem dedicado sua vida a ajudar 
no crescimento e na saúde das 
igrejas locais e seus líderes. Antes 
de fundar a Church Answers, serviu 
como presidente e diretor executi -
vo da LifeWay Christi an Resources. 
Antes, serviu no Southern Bapti st 
Theological Seminary, por doze 
anos, onde foi o reitor fundador 
da Billy Graham School of Missions, 
Evangelism, and Ministry.

Graduou-se em 1977 na University 
of Alabama e obteve seu mestrado 
em divindade e PhD no Southern 
Bapti st Theological Seminary. Além 
de palestrar em centenas de lugares 
nos últi mos trinta anos, Thom lide-
rou o Rainer Group, uma consultoria 
eclesiásti ca e denominacional que 
proporcionou compreensões sobre 
a saúde da igreja a mais de quinhen-
tas igrejas e outras organizações 
de 1990 a 2005. Thom é autor de 
dezenas de livros, entre eles Quem 
trocou meu púlpito, Eu sou membro 
da Igreja e Tornando-se uma Igreja 
acolhedora, publicados pela CPAD. 
Ele e sua mulher, Nellie Jo, vivem 
em Nashville.

A história do mundo moderno foi impactada pela crise 
do Coronavírus. Muitas respostas ainda precisam ser 
encontradas, mas, enquanto ainda as procuramos, a vida 
precisa seguir, inclusive para as igrejas.

Nesta obra, Thom Rainer apresenta um guia para pastores 
e líderes no mundo pós-quarentena, proporcionando espe-
rança e visão para o futuro das congregações. A parti r de 
ensinamentos e impressões que, junto a sua equipe, teve 
durante o período de quarentena, ele apresenta desafi os 
e oportunidades que a crise do Coronavírus criou para a 
igreja local, tais como:

• Maneiras novas e melhores de liderar a igreja reunida;
• Uma porta totalmente aberta para o crescimento da 

igreja digital;
• Um momento para repensar as instalações;
• Novas estratégias para o crescimento da igreja… e 

muito mais!
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Aos líderes de igrejas 
na comunidade Church Answers.
Sinto-me honrado em servi-los.

E sempre a Nellie Jo.
Sinto-me honrado por ter dito sim.
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Você se lembra de onde estava?
Essa é uma pergunta comum quando se conversa sobre 

eventos históricos. Gostamos de lembrar exatamente onde 
estávamos e o que estávamos fazendo quando tomamos 
conhecimento de algum grande evento ou momento trágico. 
Além de lembrarmos as façanhas históricas como a chegada 
do homem à lua, a queda do muro de Berlim e a conquista da 
World Series da MLB (Master League Baseball) pelo Chicago 
Cubs, já vivi o suficiente para lembrar quatro tragédias dis-
tintas, cada uma separada da outra por cerca de vinte anos.

Embora eu só estivesse no terceiro ano naquela época, 
jamais esquecerei o dia 22 de novembro de 1963.

“Meninos e meninas”, disse minha professora com uma 
emoção surpreendente, “quero que todos vocês se concen-
trem nas palavras que estou para dizer. Quero que vocês se 

INTRODUÇÃO 

APÓS A QUARENTENA
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lembrem claramente deste momento pelo resto de suas vidas. 
O presidente Kennedy foi atingido por tiros e morreu. Ele foi 
assassinado. O presidente está morto”.

Foi uma dura realidade para uma classe com alunos de 
8 anos, mas desde aquele exato dia, fiquei “fascinado” pelo 
assassinato de Kennedy. Tenho minhas próprias teorias sobre o 
que aconteceu, e alguns dos meus objetos de coleção e artefatos 
mais valiosos estão relacionados àquele triste dia.

Passadas mais de duas décadas, eu era um estudante 
seminarista em período integral, trabalhando trinta horas por 
semana em um banco para sustentar a minha família. Ainda 
me lembro de estar no saguão do banco em 28 de janeiro 
de 1986, assistindo na televisão à nave espacial Challenger 
sendo lançada do Cabo Canaveral. Lembro que fiquei con-
fuso quando, em menos de um minuto de vôo, o foguete se 
tornou uma bola de fogo com nuvens de fumaça saindo em 
todas as direções.

Levei cerca de trinta minutos para perceber completa-
mente que a Challenger tinha desaparecido. Perderam-se sete 
vidas, incluindo a de Christa McAuliffe, a primeira professora 
a ir ao espaço.

Quinze anos após a explosão da Challenger veio o trágico 
evento conhecido simplesmente como 11 de Setembro. Eu era 
um reitor do seminário e fui ao culto naquela manhã de 2001 
sabendo que dois aviões tinham se chocado com as torres 
gêmeas do World Trade Center em Nova York. Mas eu não 
sabia o porquê. Até o final do culto, as torres já tinham desabado.

Duas décadas mais tarde, fomos impactados com a pande-
mia global do coronavírus e passamos a ver nação após nação 
entrando no modo lockdown. Em dois meses, o complicado 
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nome do vírus — “o novo coronavírus 2019” ou “2019-nCoV” 
tinha se tornado “COVID-19” ou simplesmente o “vírus”.

Quatro momentos trágicos na história. Quatro eventos 
de que jamais me esquecerei. Quatro desastres que resulta-
ram em mortes. Mas há algo na quarta tragédia. Eu não me 
lembro de onde eu estava quando ouvi pela primeira vez 
sobre a COVID-19.

As três catástrofes anteriores estavam ligadas a datas 
e tempos específicos, mas eu tomei conhecimento do vírus 
pouco a pouco. Não se tratava de um evento único como 
um assassinato, a explosão de uma nave espacial ou aviões 
colidindo com altos edifícios. Só fomos nos conscientizando 
do que se tratava à medida que o vírus se espalhava.

A pandemia da COVID-19 provavelmente se disseminou 
nos Estados Unidos em janeiro de 2020. Passamos a ouvir 
sobre pessoas morrendo na China, Itália e em outros lugares, 
mas poucos de nós atentamo-nos para a ameaça iminente 
à nossa própria nação. As primeiras mortes por COVID-19 
anunciadas nos Estados Unidos ocorreram no mês seguinte.

Não estou muito certo de quando minha esposa e eu inicia-
mos a nossa quarentena da COVID-19. Lembro-me de gravar 
dois podcasts com dois amigos em meu escritório em algum 
momento de março. Recordo-me de um deles dizendo que 
estava indo para sua casa em Kansas City, onde teria que ficar 
por um tempo porque sua empresa tinha suspendido todas 
as viagens. Minha autoquarentena teria começado logo após 
aqueles podcasts, mas não me lembro precisamente da data.

Há aqui duas outras diferenças que observei: os pri-
meiros três eventos provocaram uma corrida às igrejas. O 
quarto evento, o vírus, fechou as portas das igrejas por uma 
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temporada. E nós sabemos quando os três primeiros eventos 
terminaram, mas ainda não estamos completamente certos 
a respeito do quarto.

Tenho somente uma vaga lembrança do governo Trump 
declarando emergência em saúde pública em 31 de janeiro 
de 2020. Mas eu me lembro da quarentena. Eu me lembro 
claramente da quarentena.

A Igreja de Quarentena

Os historiadores registrarão a pandemia de 2020 a partir de 
inúmeras perspectivas. Eles olharão para a tragédia da morte 
disseminada e outras questões de saúde. Eles mencionarão 
o estado de urgência nos hospitais e nas casas de repouso. 
Eles se lembrarão das contínuas atualizações pela televisão e 
por outras mídias e dos indicadores que se assemelham aos 
relatórios de guerra: casos confirmados, mortes registradas 
e casos recuperados.

Certamente, histórias serão contadas do ponto de vista 
econômico. Empresas e lojas fechando. Algumas encerrando 
as suas atividades permanentemente. As principais ruas, os 
centros de compras e teatros e cinemas esvaziados. Os altos 
índices de desemprego. Os auxílios e os fundos governa-
mentais afluindo, encorajando alguns e frustrando outros. O 
mercado de ações desabando, se recuperando, para depois 
se tornar imprevisível novamente.

Levará anos até que o custo emocional e mental como um 
todo possa ser avaliado. Porém, certamente, será um tópico 
de interesse para historiadores, psicólogos, conselheiros e as 
mídias de notícias. Não conhecemos toda a história. Mas pro-
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vavelmente nos surpreenderemos com o nível de devastação 
que a COVID-19 provocou na psique global.

Através de meu blog, conferências por internet e consul-
torias às igrejas, eu caminhei ao lado de dezenas de milhares 
de líderes de igreja durante a pandemia. Treinei muitos líderes 
diretamente ou falei ou escrevi a quase um milhão de outros 
deles. Notei a incerteza e a angústia que tiveram início quando 
o primeiro culto presencial foi cancelado. Testemunhei os 
efeitos que se seguiram. Nos primeiros dias da quarentena, eu 
trabalhei com líderes de igrejas principalmente nas questões 
de finanças e contribuições. O suporte financeiro de muitas 
dessas igrejas vinham principalmente através das salvas de 
ofertas. Consequentemente, sem cultos presenciais, não havia 
ofertas. Sem ofertas, não havia entrada de recursos suficientes 
para manter os ministérios das igrejas.

Como você pode imaginar, houve muita preocupação.
Eu quase escrevi “houve pânico”, mas isso teria sido 

enganoso e injusto. Salvo raras exceções, houve mais fé do 
que medo. Mais perseverança do que pânico. Esses líderes 
de igrejas confiaram em Deus não importando aonde Ele os 
conduziria. No entanto, os líderes das igrejas também estavam 
se sentindo desafiados porque na realidade eles não sabiam 
aonde Deus os estava conduzindo.

Suponho que essa é a natureza da fé.
Assim que a equipe da Church Answers começou a tra-

balhar com os líderes das igrejas a respeito das novas reali-
dades emergentes apresentadas pelo lockdown, nós focamos 
inicialmente em ajudá-los a persuadir o maior número de 
membros possível à contribuição digital. Encorajamos os 
membros astutos em tecnologia e com alto grau de relaciona-
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mento a trabalhar individualmente com os adultos seniores 
que demonstrassem receios quanto ao mundo digital. Então, 
orientamos pastores e outros líderes de igrejas a revisarem 
seus orçamentos atuais e o planejamento de despesas. O que 
eles postergariam? Onde podiam cortar? O que eles fariam 
de maneira diferente? O que eles podiam melhorar?

Em poucos dias, começamos a trabalhar com as igrejas 
para ajudá-las na mudança dos cultos para as plataformas 
digitais. Fiquei admirado com a energia e a criatividade da 
maioria desses líderes e membros das igrejas. Embora algu-
mas das primeiras tentativas em disponibilizar seus cultos 
na plataforma digital esbarrassem em alguns pontos difíceis, 
elas foram se aperfeiçoando a cada semana. Tanto os líderes 
quanto os membros sabiam que algo estava mudando, e não 
era de todo ruim. Falarei mais disso posteriormente.

Eu esperava receber muitas questões a respeito de cuidado 
pastoral e como chegar à comunidade durante a quarentena. 
Novamente, os líderes e os membros das igrejas me surpreen-
deram com sua energia e criatividade. Eles encontraram formas 
de ministrar, apesar das restrições impostas pela quarentena. 
Na realidade, muitos descobriram que eles dispuseram de um 
foco externo e um cuidado pastoral em níveis maiores do que 
nos anos anteriores. A pandemia, pelo menos no que disse 
respeito a servir a comunidade adjacente, foi uma chamada 
de despertar positiva.

Parecia que seria para a vida toda, mas não levou muito 
tempo até que os líderes das igrejas começassem a pensar 
sobre o retorno aos cultos presenciais. A questão não era 
tanto sobre quando eles deveriam abrir. Essa data variaria de 
comunidade para comunidade e de Estado para Estado. Antes, 
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eles se perguntavam como deveriam abrir. Como mantemos 
o distanciamento social em um culto de adoração? Devemos 
aumentar a quantidade de cultos? O louvor congregacional é 
um canal de propagação do vírus? Como retornamos gradu-
almente com os ajuntamentos presenciais quando alguns mal 
podem esperar para ir enquanto outros estão mais relutantes? 
O que fazemos com as crianças? Devemos encurtar os cultos? 

As questões saltaram de várias para volumosas. Na 
Church Answers, vimo-nos dedicando mais tempo ajudando 
as igrejas a retornarem com os cultos presenciais do que com 
as questões que surgiram durante a quarentena. Foi um tempo 
tanto de entusiasmo quanto de preocupação. Os membros e os 
líderes das igrejas estavam ávidos por se reunirem, mas não 
queriam fazer algo que pudesse ser prejudicial ao bem-estar 
de seus congregados.

Assim que nossa equipe começou a caminhar com as 
igrejas na era pós-quarentena, eu recordei minha primeira 
conversa com um pastor que me disse que não conseguia 
aguardar até que as coisas voltassem ao normal. Respondi 
delicadamente que eu não achava que iríamos sequer voltar 
ao normal da era pré-quarentena.

Eu reparei na expressão de seus olhos. Foi como se eu 
tivesse roubado a sua alegria. Seu comportamento mudou 
imediatamente. Ele mal me olhou nos olhos. 

“O que você quer dizer?”, ele perguntou tristemente.
Assim como eu detestei acabar com o entusiasmo daquele 

pastor, não queria que ele caminhasse cegamente em um 
mundo que não mais existe. Por mais dissonante que isso 
possa ter sido para ele, eu quis ajudar a ele e sua igreja a se 
prepararem para a era pós-quarentena.
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“Não tão Depressa, meu Amigo!”

Eu sou fã do futebol americano universitário e acompanho 
a cobertura dos jogos no programa GameDay na ESPN. Uma 
das minhas falas favoritas vem do irreprimível Lee Corso 
sempre que ele discorda de um colega: “Não tão depressa, 
meu amigo!”. Até agora, resisti à tentação de usar tal fala 
com os líderes das igrejas que estão na expectativa de que o 
novo normal da igreja pós-quarentena pareça-se muito com 
o velho normal da igreja pré-pandemia. Não somente haverá 
diferenças significativas, mas também talvez leve algum tempo 
até que passemos a entender como será essa nova era. Não 
tão depressa, meu amigo!

Antes, permita-me compartilhar com você o que minha 
equipe e eu aprendemos durante as últimas semanas e os 
últimos meses. Nós trabalhamos com muitas igrejas enquanto 
elas faziam sua reentrada com os cultos presenciais. Houve 
alguns desafios, certamente, mas também houve muito mais 
oportunidades. Tivemos o privilégio de conversar com milha-
res de líderes e membros de igrejas a cada semana. Não 
afirmamos que temos todas as respostas, porém, colhemos 
muitas informações boas fazendo muitas perguntas.

Se eu pudesse oferecer um simples conselho neste início, 
seria este: Anime-se e encoraje-se. Não deixe que o desco-
nhecido se transforme em uma fonte de medo. Você não está 
entrando nessa nova era sozinho. Não só Deus é com você, 
ele foi antes de você.

Na verdade, ao percorrermos juntos este livro, espero 
que você encontre uma causa para o otimismo e o encoraja-
mento. Minha atitude otimista é baseada em duas realidades. 
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Em primeiro lugar, nada disto — a pandemia, a quarentena, 
o período pós-quarentena — pegou Deus de surpresa. Ele 
tem um plano pronto e aguardando a sua igreja. Segundo, 
já estamos vendo igrejas se adaptando e se apropriando para 
essa temporada de mudança diferente de tudo o que já vi em 
minha vida. Ouvi assuntos similares de pastores, funcionários 
das igrejas, outros líderes e membros de igrejas. Eles não estão 
entrando nessa era pós-quarentena com uma mentalidade de 
como se tudo continuasse na mesma. A pandemia foi uma 
chamada de despertar como nenhuma outra. A era pós-qua-
rentena se apresenta como uma oportunidade para que as 
igrejas implementem as mudanças positivas necessárias para 
impulsionar as nossas igrejas para a frente.

Prepare-se para iniciar a jornada. Eu tenho a perspectiva 
de que a igreja está começando a viver os dias mais incríveis e 
animados que ela viu em décadas — talvez em séculos. Ainda 
que o caminho não venha a ser fácil, nós podemos esperar os 
dias futuros como tempos de grande oportunidade.

Chegou o momento de entrarmos nessa nova terra de 
possibilidades com esperança, promessa e entusiasmo.

Vamos começar descobrindo novas oportunidades para 
a igreja reunida presencialmente.





Você se lembra daquela simples brincadeira que fazíamos 
com as mãos enquanto crianças na Escola Dominical?

“Aqui está a igreja. Aqui está a torre. Abra as portas e 
veja todas as pessoas.”

Quando você abria as mãos, caso tivesse entrelaçado os 
dedos para dentro, eles representavam todas as pessoas dentro 
da igreja. Trata-se de um exercício engraçado para mostrar 
aos seus filhos e netos.

Mas o pequeno exemplo torna-se menos popular com o 
passar dos anos. Com precisão teológica e bíblica, as pessoas 
salientaram que o edifício da igreja não é a igreja. De fato, 
algumas pessoas insistiram para que deixássemos de usar a 
frase “ir à igreja”. Eles eram taxativos em dizer que as pessoas 
são a igreja; eles não vão à igreja. Como as pessoas do copo 
meio vazio, eles pareciam preferir a outra versão da brinca-
deira “aqui está a igreja, aqui está a torre” — aquela em que 

DESAFIO 1

REUNIR-SE DE MANEIRA 
DIFERENTE E MELHOR
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você entrelaça os dedos para fora das mãos e, quando você 
as abre, “Onde estão as pessoas?”.

Suspiro.
Está certo, eu entendo. A igreja não é um edifício, e o 

edifício não é uma igreja. Mas as instalações da igreja são o 
local onde a igreja se reúne. As instalações da igreja podem 
estar em um edifício de igreja tradicional. Podem estar em 
uma casa. Podem estar em um bosque. Ainda, trata-se de um 
lugar em que a igreja se reúne. 

O escritor de Hebreus quer que os membros das igrejas se 
encorajem e motivem uns aos outros. Em sua carta, ele é explí-
cito quanto a esse desejo e esperança: “E consideremo-nos uns 
aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras”.1 
Portanto, como fazemos isso? Veja o próximo versículo: “não 
deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; 
antes, admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto 
vedes que se vai aproximando aquele Dia”.2 Vocês entenderam? 
Como companheiros crentes, nós nos encorajamos uns aos 
outros quando nos reunimos. A igreja reunida é importante. 
De fato, durante a pandemia, nós sentimos muita falta da igreja 
reunida presencialmente.

A quarentena, todavia, também nos deu uma oportu-
nidade para refletir. À medida que os líderes das igrejas 
planejavam a reentrada da igreja reunida, começaram a fazer 
perguntas importantes: Estamos administrando as instalações 
de nossas igrejas com excelência? O que podemos fazer de 
modo diferente? O que podemos fazer melhor? 

Muitos líderes de igrejas estão vendo a era pós-quaren-
tena como um grande momento para fazer essas perguntas. E 
muitos estão decidindo fazer as coisas de um jeito diferente.
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Reunir-se de Maneira Diferente e Melhor

A Igreja Simples Revisitada

Quando Eric Geiger e eu escrevemos Igreja Simples há 
muitos anos, desenvolvemos a tese de que as igrejas neces-
sitam de um plano claro de discipulado. Com base na pes-
quisa de Eric, nós descobrimos que muitas igrejas já tinham 
desenvolvido tal plano, e elas comunicavam seu processo de 
discipulado através de uma declaração de visão.

Mas nós não estávamos totalmente preparados para as 
respostas que recebemos à obra Igreja Simples, particular-
mente em uma área. Uma chave para ser uma igreja simples, 
dissemos, era focar naquelas áreas consideradas fundamentais 
para a missão da igreja e, se possível eliminar todas as outras.

Aquelas duas palavras, focar e eliminar, tornaram-se pala-
vras de ordem para muitos líderes de igreja. Alguns avançaram 
com sabedoria, eliminando atividades não essenciais sem 
criar muita controvérsia. Alguns líderes não foram tão sábios. 
Assim como o conhecido “elefante em uma loja de cristais”, 
eles geraram mais divisão do que eficiência.

Ainda, a essência da questão era básica. Nossas igrejas 
tinham se ocupado tentando fazer muitas coisas que não eram 
essenciais à missão principal da congregação.

As instalações da igreja viraram o foco da igreja ocupada. 
Nós frequentemente avaliamos a saúde de uma congregação 
pelo número de vezes que as pessoas compareciam para os 
cultos de adoração, grupos, ministérios, programas e even-
tos. Um edifício movimentado, deduzimos, era um sinal de 
vibração e saúde.

Foram muitas as consequências inesperadas de um calen-
dário cheio de uma igreja. Por exemplo, alguns membros das 
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igrejas estavam tão ocupados “indo à igreja” que deixavam de 
cumprir com sua missão na comunidade. Os membros mais 
ativos eram geralmente os menos evangelísticos porque eles 
passavam muito mais tempo dentro do edifício do que fora 
dele junto à comunidade.

As famílias muitas vezes também sofriam. Os pais dispu-
nham de poucas horas para tempo em família por causa do 
fluxo contínuo de atividades na igreja. Embora a igreja local 
certamente não fosse a única culpada contribuindo para o super 
comprometimento da família, ela era um fator para muitas.

As igrejas também tinham desafios em recrutar voluntá-
rios. Muitas pessoas eram muito ocupadas, não tendo tempo 
livre para oferecer.

Agora nós temos uma nova oportunidade diante de nós. 
Temos visto que a igreja pode sobreviver, até mesmo prosperar, 
sem o uso cotidiano dos seus edifícios. E embora certamente 
advoguemos a importância da reunião presencial, também 
vemos a oportunidade na era pós-quarentena para utilizar-
mos as nossas instalações para fins maiores e mais eficientes.

Este breve capítulo não é de modo algum um compêndio 
completo das maneiras para se reunir melhor e mais eficien-
temente em nossas instalações. Eu espero, entretanto, que 
essa discussão estimule a sua criatividade.

Quando a Comunidade se Reúne 
em nossas Instalações

Minha equipe e eu estávamos dando uma consultoria para 
uma igreja que vinha experimentando um declínio sutil, mas 
perceptível por quase uma década. Eles queriam uma visão 
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externa da sua congregação. Eles estavam em uma comunidade 
com um crescimento demográfico respeitável. Tinham instalações 
muito agradáveis. Eram financeiramente sólidos. E não tinha 
havido grandes conflitos ou controvérsias na igreja. 

O que poderia dar errado?
Tal qual fazemos em muitas de nossas consultorias, nós 

solicitamos todos os documentos da igreja, tanto em formato 
digital quanto em papel. Um documento dessa igreja era 
especialmente fascinante. Seu título era “Políticas e Procedi-
mentos para o Uso das Instalações da Igreja” e consistia de 
74 páginas. É sério.

À medida que nossa equipe lia esse expressivo livro de 
regras, uma coisa ficou bem clara: era um tratado de como 
manter a comunidade adjacente longe da igreja.

Eu compreendo que as igrejas devam ter algumas orien-
tações para fins de coordenação e responsabilidades nas ins-
talações. Mas aquele manual era ridículo. Ele era sintomático 
do foco interno da congregação. Havia muitas regras e regula-
mentações aplicáveis aos não membros. Qualquer convidado 
que recebesse o documento teria lido uma mensagem clara: 
Você não é bem-vindo aqui.

E se mudássemos esse pensamento em seu cabeçalho? E 
se nós víssemos nossas instalações como uma ferramenta para 
alcançar a nossa comunidade? E se pensássemos em formas 
de atrair a comunidade ao invés de afastá-las?

Este é um novo conceito para muitas igrejas pós-qua-
rentena.

É tempo de reconfigurar a nossa perspectiva nesta nova 
era. É tempo de redefinir como usamos as nossas instalações. 
Por muitos anos, as instalações das igrejas foram primor-
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dialmente para o benefício dos membros. Ocasionalmente, a 
igreja promovia a construção de uma nova instalação como 
uma forma de alcançar a comunidade. Na maior parte do 
tempo, tratava-se de uma promessa vazia. Tão logo ficasse 
pronta, ela simplesmente se tornava um novo espaço para 
os membros da igreja.

E se olhássemos para as instalações da nossa igreja do ponto 
de vista da comunidade? John Mark Clifton nos conta de suas 
experiências quando começou servir como pastor da Igreja 
Batista Wornal Road em Kansas City. A igreja estava prestes a 
se fechar. Ela tinha se tornado irrelevante para a comunidade.

Os poucos membros que restaram na congregação quase 
não viam esperança para sua igreja. Somente a manutenção 
deferida de suas grandes instalações parecia uma barreira 
intransponível para os poucos fiéis. Assim, quando o novo 
pastor sugeriu que eles preparassem a igreja para a comu-
nidade, isso lhes pareceu uma grande dose de ingenuidade 
ou uma piada cruel. Eles estavam há milhares de dólares de 
distância só para deixar as instalações utilizáveis. Se eles mal 
podiam pagar as contas pelos serviços, qual seria a possibili-
dade de renovarem o edifício da igreja para a comunidade?

Mas o pastor liderou os esforços com algumas latas de 
tinta e a ajuda de trabalho voluntário. Uma sala foi pintada 
com cores brilhantes e variadas. Eles a apelidaram de “a sala de 
aniversário”. Então, os membros deixaram folhetos nas portas 
dos seus vizinhos. A mensagem era simples, porém, convin-
cente. A igreja ofereceria um lugar para as crianças do bairro 
celebrarem os aniversários. O custo seria zero. Os membros 
da igreja iriam auxiliar nas festas. A única coisa que o vizinho 
tinha que fazer era reservar e aparecer com as crianças.
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Foi algo transformador — não somente para as famílias 
do bairro; foi transformador para a igreja.

Normalmente, as igrejas recebem prazerosamente a 
comunidade em eventos sazonais bem planejados. A cantata 
de Natal. A apresentação da Páscoa. O concerto das crianças. 
E não há nada de errado com esses eventos. Mas e se nós 
tentássemos algo diferente? E se perguntássemos à comu-
nidade como as instalações de nossas igrejas poderiam lhe 
servir melhor? E se virássemos o propósito das instalações 
de nossas igrejas de cabeça para baixo? E se tais instalações 
se tornassem um espaço para a comunidade bem como um 
espaço na comunidade?

Durante a quarentena, muitos líderes e membros de igre-
jas descobriram que a igreja ainda era a igreja, mesmo sem 
suas instalações. Sim, nós desejamos voltar aos ajuntamentos 
presenciais para que possamos estar com os nossos amigos 
novamente. Mas descobrimos que pudemos fazer muitas coisas 
como igreja sem depender de nossos edifícios. Realmente, o 
mundo digital abriu um leque de possibilidades que muitas 
congregações jamais tinham considerado, muito menos tentado.

Nós percebemos, parecia, que nossas instalações eram 
mais ferramentas do que necessidades. E se agora nós usás-
semos essas ferramentas para alcançar e ministrar para a 
nossa comunidade?

Recentemente, visitei as instalações de uma igreja na 
Geórgia que tinha sido remodelada para melhor servir a comu-
nidade. Quase a metade dos grandes edifícios estava agora 
dedicada especificamente às necessidades da comunidade. 
Uma parte tornou-se uma grande área de convívio para a polí-
cia. Outra área era usada como uma clínica médica. Quando 
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eles foram concluídos, o edifício incluía várias lavadoras e 
secadoras que os moradores da comunidade poderiam usar 
gratuitamente. Durante certas horas, cuidados infantis eram 
oferecidos na lavanderia da igreja.

Outra igreja em uma demografia econômica diferente 
começou a fazer planos para estabelecer parcerias com os 
comércios locais. Eles já tinham um lugar para os membros da 
comunidade trabalharem com internet gratuita. Mas eles que-
riam fazer mais. Quando ficaram sabendo que outras igrejas 
tinham lanchonetes e restaurantes no local de propriedade de 
empresas lucrativas, e uma que abria suas instalações para uma 
pré-escola privada em vez de reinventar a roda começando 
seu próprio ministério de pré-escola, eles foram inspirados 
a fazer a abordagem da tábula rasa e pensar criativamente 
sobre suas opções. Tenho certeza de que essa igreja em breve 
se tornará um ímã na e para sua comunidade.

Os líderes de uma igreja rural, localizada em uma área 
escassamente povoada com nada que se assemelhe a um 
centro comunitário em um raio de 48 quilômetros, agora 
sonham em usar o seu centro de adoração e salão social 
para as necessidades da comunidade. Eles perceberam que a 
pequena escola na área não dispõe de um espaço adequado 
para realizar eventos. Mas o centro de adoração da igreja 
pode acomodar quase duzentas pessoas, o que o torna ideal 
para os eventos da comunidade e escolares.

Você captou a visão? Tendo se acostumado ao fazer sem 
nossos edifícios durante semanas, podemos agora olhar para 
as instalações de nossas igrejas com outros olhos. Podemos 
vê-las mais como uma ferramenta de expansão do que um 
casulo para os membros.
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As igrejas espalhadas pela América e ao redor do mundo 
possuem bilhões de dólares em imóveis e instalações. Deus 
nos proporcionou esses ativos para sermos bons despensei-
ros. A maioria das instalações das igrejas permanece sem 
uso por grandes períodos de tempo toda semana. É tempo 
de repensarmos as nossas instalações. É tempo de abri-las às 
nossas comunidades.

Uma Nova Mentalidade: Procurando Sinais

Eu liderei ou participei em centenas de consultorias a 
igrejas. Uma das primeiras coisas que a nossa equipe de 
consultoria realiza no lugar é fazer um reconhecimento das 
instalações da igreja. Olhamos o estacionamento. Fazemos uma 
rápida avaliação da capacidade do centro de adoração. Nós 
focamos a área das crianças por uma questão de segurança 
e higiene. Perguntamos sobre o tráfego tanto de automóveis 
quanto de pedestres.

Dentre nossos muitos itens de controle está um levan-
tamento das sinalizações dentro e ao redor dos edifícios da 
igreja. Há uma boa sinalização direcional na entrada do esta-
cionamento? Os visitantes conseguem localizar facilmente a 
principal entrada do edifício da igreja? Os banheiros estão 
claramente identificados? Os jovens pais podem ver aonde 
levar suas crianças em sua primeira visita?

Ao longo dos anos, nós mentalmente observamos e algu-
mas vezes escrevemos sobre “placas de más-vindas”. Essas 
placas dizem aos membros e aos convidados (geralmente aos 
convidados) o que eles não podem fazer. Não tragam café 
para dentro do santuário. Não entrem no culto de adoração 
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após às 11h15. Não circulem pelo estacionamento. Proibido 
o uso de skates.

Você entendeu.
Ao passo que algumas dessas sinalizações existem para 

fins de segurança e responsabilidade, a maioria deve ter sido 
posta para evitar que estranhos não promovam desordem 
na propriedade da igreja. As sinalizações são uma expressão 
física externa de uma igreja focada internamente. As insta-
lações da igreja são um refúgio exclusivo para os membros 
da igreja. Não perturbe o clube religioso ou qualquer de 
seus artefatos.

A igreja pós-quarentena tem uma nova oportunidade 
porque Deus nos deu uma maneira de ver as instalações de 
nossas igrejas sob uma nova perspectiva. Aprendemos que 
não é absolutamente necessário termos milhões de dólares 
em instalações com a finalidade de ter uma igreja. Mas tal-
vez, apenas talvez, já que muitos de nós já dispomos dessas 
instalações, Deus pretenda que as usemos para o bem de 
nossas comunidades.

Talvez tenhamos que fazer uma limpeza extra ou pintar 
as paredes com maior frequência. Mas esse é um pequeno 
preço a pagar para alcançar as pessoas ao nosso redor com o 
evangelho salvador de Jesus.

Abra as Portas com mais Frequência

Minha conversa com um pastor da Virgínia foi revela-
dora. Sua igreja nunca tinha feito transmissão ao vivo de seus 
cultos antes da pandemia. Tal qual outros líderes, ele aderiu 
ao mundo digital por necessidade.
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“Não podíamos nos encontrar pessoalmente, então tive-
mos que fazê-lo virtualmente”, ele me contou. “Mas nossa 
igreja não é tão grande; nós nunca tentamos o Facebook Live 
ou algo parecido. Tivemos que aprender rapidamente. Foi 
difícil no começo, mas nós aprendemos muito bem.” 

Enquanto outros pastores e líderes de igreja estavam 
entusiasmados com o número de visualizações no Facebook 
que eles estavam tendo no início da quarentena, esse pastor da 
Virgínia não ficou encantado. “Intuitivamente, não valorizei 
muito o número de pessoas que possam ter nos assistido por 
três ou trinta segundos. Foi como uma moda passageira.”

Entretanto, o que me fascinou em nossa conversa foi sua 
perspectiva totalmente diferente do processo de transmissão, 
pelo menos em comparação com a maioria de seus pares.

“Ao passo que meus colegas pastores ficaram entusiasmados 
com as visualizações, eu notei algo mais acontecendo”, disse ele. 
“Os membros de minha igreja passaram a compartilhar comigo 
os diferentes dias ou horas em que eles assistiram aos cultos. 
Eu ouvi a mesma coisa de diversas pessoas na comunidade.”

Pela intensidade do seu rosto, pude ver sua mente tra-
balhando. “Foi uma grande lição para mim”, ele continuou 
com entusiasmo ainda maior. “As pessoas estavam ‘partici-
pando’ de nossos cultos em momentos diferentes e em dias 
diferentes. Antes da COVID-19, nós pensávamos que teríamos 
de realizar um segundo culto no domingo de manhã. Não 
mais. Nós temos essa instalação de tamanho ideal que rara-
mente é utilizada, exceto por cerca de dois dias na semana. 
Se as pessoas estão nos assistindo digitalmente em diferentes 
momentos, talvez eles gostassem de ter diferentes opções de 
dias para participarem de um culto presencial.
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O pastor começou a testar as noites de quinta-feira como 
uma possibilidade. Até agora, ele ficou encorajado com a 
resposta. Ele soube pela nossa equipe da Church Answer 
que cerca de um terço da força de trabalho americana tra-
balha aos domingos, e realmente quer alcançar esse grupo 
em sua comunidade.

Bastaram somente uma pandemia e alguma reconsidera-
ção do uso das instalações de sua igreja para impulsioná-lo 
nessa direção.

Duas (ou mais) Igrejas, um Local

As últimas duas décadas testemunharam o rápido cres-
cimento das igrejas multilocais. Nos primeiros dias desse 
movimento, essas igrejas frequentemente se descreviam 
como “uma igreja, dois locais”. Esse fenômeno não dá sinais 
de desaceleração. O movimento multilocal foi outrora de 
domínio exclusivo de igrejas maiores. Hoje, igrejas de todas 
as dimensões podem ter mais de um local.

Um plantador de igreja que faz parte de nossa comunidade 
Church Answers compartilhou uma história sobre uma reunião 
virtual providencial com outro membro da comunidade. Os 
membros geralmente realizam conversações em nosso fórum 
denominado Church Answers Central.

“Estávamos comentando sobre o momento de reaber-
tura”, ele começou dizendo. “Eu disse que nossa situação era 
particularmente desafiadora porque nos reuníamos em uma 
escola de Ensino Médio local, e a escola não iria abrir para a 
nossa igreja tão cedo.”

De algum modo, um dos pastores no fórum percebeu 
que o plantador de igrejas era de sua mesma comunidade. 
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“Foi um momento incrível”, disse-nos o jovem plantador de 
igrejas. “Ele me mandou uma mensagem e nós iniciamos 
uma conversa. Isso levou a várias conversas pelo telefone, 
e ele por fim nos convidou a compartilhar as instalações de 
sua igreja. Por enquanto, nós iremos nos reunir nas tardes 
de domingo, pelo menos até encontrarmos uma melhor 
opção. E realmente não tínhamos nenhuma opção até que 
nos contatarmos.

A quarentena foi um desafio. A quarentena foi também 
uma bênção.

Pastores e outros líderes de igrejas passaram a ver seus 
momentos de ajuntamento com outros olhos. Do mesmo 
modo, começaram a ver suas instalações sob uma nova pers-
pectiva. A era pós-quarentena pode se mostrar um período 
de experiências e inovações extraordinárias na utilização 
das instalações das igrejas.

Nós esperamos, no mínimo, que muitas igrejas venham a 
ser muito mais intencionais quanto ao uso de suas instalações 
como um meio de se conectarem com suas comunidades. Nós 
concordamos que o edifício não é a igreja, mas ele pode ser 
uma ferramenta valiosa.

Nós esperamos que muitas igrejas estejam abertas a 
acolher escolas, comércios e governos locais em suas instala-
ções. Em algumas comunidades menores, as instalações das 
igrejas podem ser a opção mais próxima para que tenham 
um centro comunitário.

Nós esperamos que muitas igrejas passem a usar as suas 
instalações para cultos de adoração em horários novos e ino-
vadores; que elas não fiquem presas a velhos paradigmas que 
não fazem sentido do ponto de vista de um despenseiro. 
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Nós esperamos que algumas igrejas diferentes passem 
a se reunir nas mesmas instalações. Geralmente, há muitas 
salas e muitos dias disponíveis para outras congregações.

Como as igrejas não puderam se reunir por uma tempo-
rada, agora elas estão aprendendo como se reunir de uma 
forma tanto diferente quanto melhor. Como uma feliz conse-
quência, as igrejas bem como suas comunidades se tornarão 
mais saudáveis e servidas de modo mais vibrante.

Três Considerações

1. Considere uma forma inovadora como a sua igreja 
poderia usar suas instalações, talvez algo que nunca tenha 
feito anteriormente.

2. Considere dias e horários alternativos em que sua igreja 
poderia se reunir para os cultos de adoração. Use a criativi-
dade para alcançar pessoas que você não esteja alcançando no 
presente momento.

3. Considere as formas como sua igreja poderia possi-
velmente desenvolver parcerias com o governo ou escolas 
locais para o uso de suas instalações.
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SEIS DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Urgentes que Determinarão o Futuro de sua Congregação

Este livro é, na verdade, seu con-
sultor pessoal de igreja, ajudando 
você a planejar e se preparar para 
o futuro. No meio de desgosto, 
tragédia e luta devido à Covid-19, 
aqui está a esperança, sabedoria, 
encorajamento e visão.

Este livro é valioso para aqueles 
que procuram recursos da igreja 
local e do pastor para aprimorar a 
liderança da igreja, fazer sua igreja 
crescer e servir às comunidades 
eclesiais digitais e online no mundo 
pós-quarentena.

Como ex-pastor e fundador da 
Church Answers, Thom S. Rainer 
está inti mamente familiarizado 
com as demandas sempre presen-
tes que os pastores enfrentam. Ele 
passou a vida inteira comprome-
ti do com o crescimento e a saúde 
da igreja local

Thom S. Rainer é fundador e di-
retor executi vo da Church Answers. 
Com aproximadamente quarenta 
anos de experiência ministerial, 
ele tem dedicado sua vida a ajudar 
no crescimento e na saúde das 
igrejas locais e seus líderes. Antes 
de fundar a Church Answers, serviu 
como presidente e diretor executi -
vo da LifeWay Christi an Resources. 
Antes, serviu no Southern Bapti st 
Theological Seminary, por doze 
anos, onde foi o reitor fundador 
da Billy Graham School of Missions, 
Evangelism, and Ministry.

Graduou-se em 1977 na University 
of Alabama e obteve seu mestrado 
em divindade e PhD no Southern 
Bapti st Theological Seminary. Além 
de palestrar em centenas de lugares 
nos últi mos trinta anos, Thom lide-
rou o Rainer Group, uma consultoria 
eclesiásti ca e denominacional que 
proporcionou compreensões sobre 
a saúde da igreja a mais de quinhen-
tas igrejas e outras organizações 
de 1990 a 2005. Thom é autor de 
dezenas de livros, entre eles Quem 
trocou meu púlpito, Eu sou membro 
da Igreja e Tornando-se uma Igreja 
acolhedora, publicados pela CPAD. 
Ele e sua mulher, Nellie Jo, vivem 
em Nashville.

A história do mundo moderno foi impactada pela crise 
do Coronavírus. Muitas respostas ainda precisam ser 
encontradas, mas, enquanto ainda as procuramos, a vida 
precisa seguir, inclusive para as igrejas.

Nesta obra, Thom Rainer apresenta um guia para pastores 
e líderes no mundo pós-quarentena, proporcionando espe-
rança e visão para o futuro das congregações. A parti r de 
ensinamentos e impressões que, junto a sua equipe, teve 
durante o período de quarentena, ele apresenta desafi os 
e oportunidades que a crise do Coronavírus criou para a 
igreja local, tais como:

• Maneiras novas e melhores de liderar a igreja reunida;
• Uma porta totalmente aberta para o crescimento da 

igreja digital;
• Um momento para repensar as instalações;
• Novas estratégias para o crescimento da igreja… e 

muito mais!
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