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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS ENSAIOS 
EM CONJUNTO DO CORAL: Em virtude dos úl-
timos acontecimentos relacionados ao COVID-19 
e seguindo as recomendações das autoridades no 
tocante a reuniões e ajuntamentos, o Liberty Choir 
estará suspendendo seus ensaios pelas próximas 

semanas. Os coralistas continuarão a estudar 
suas partes em casa, seguindo as orientações 
da Ministra Jocilene Ayres Malas, para que este-
jamos preparados para ensaios e apresentações 
futuras. Que Deus abençoe a todos e os guarde 
debaixo de Seus cuidados.

Confira o editorial na 
próxima página.

O que essa 
pandemia 
nos ensina.



O mundo virou de cabeça para baixo. Decre-
tos federais, estaduais e municipais guiam 
as nossas vidas agora e trocou a rotina da 
humanidade.
Por isso, compartilho com vocês algumas re-
flexões sobre o que essa Pandemia tem me 
ajudado a lembrar, reflexões essas, creio eu, 
podem ser práticas e úteis.
  
IMPORTÂNCIA DA PAUSA

Num mundo tão ace-
lerado, onde tantas 
coisas pedem nossa 
atenção, onde existe 
tanta opção de distra-
ção, vozes, imagens, 
stress, pressão, metas, 
objetivos etc. De re-
pente, somos forçados 
a parar tudo, para pre-
servar nossa vida e de 
nossa família. Talvez 

para alguns de nós esse pisar no freio seja 
algo que não fazemos há muito tempo, e é 
provável que esses primeiros dias de isola-
mento social sejam estranhos, incômodos, 
perturbadores. Mas se aproveitarmos a opor-
tunidade, essa pausa servirá para revigorar 
nossa saúde, equilibrar nossas emoções, 
alinhar nossas prioridades. Precisamos dela 
(pausa) para desfrutar o melhor da vida. A 
Bíblia nos lembra disso há muito tempo, 

“aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” 
diz o Salmo 46:10.

IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
Ambição, obsessão, desejo de realização 
pessoal, governa o tempo e a agenda de 
muita gente hoje! Mesmo na busca do que é 
digno, podemos negligenciar o mais precioso 
bem que temos: nossa família! Estamos tão 
ocupados que até quando estamos em casa, 
nossa mente está fora. Pouca conversa, pou-
ca brincadeira, pouco tempo juntos, pode 
parecer estranho, mas ficamos irritados por 
ter que ficar em casa. Os decretos municipais 
e estaduais me lembraram de um episódio 
registrado na Bíblia, quando os Israelitas 
estavam no Egito e receberam de Deus a or-
dem de se purificarem banhando e lavando 
as mãos, passar o sangue de cordeiro nos 
marcos da porta e comerem juntos como 
família, aguardando a libertação. Vou tentar 
aproveitar esses dias que sou “obrigado” a 
ficar em casa com minha família para, nas 
refeições, nas brincadeiras, nas conversas, 
reafirmar minha fé no sangue de Jesus que 
tira o pecado do mundo. 

IMPORTÂNCIA DA SIMPLICIDADE
O ano estava a todo vapor! Viagens marca-
das, reuniões, encontros agendados, compras 
programadas, tudo parecia tão promissor. En-
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Acredito que a crise do COVID19 vai passar, 
mas espero que as lições aprendidas possam 
ficar. 
Um forte abraço.

tão, subitamente, vôos cancelados, reuniões 
desmarcadas, lojas fechadas. Tudo mudou 
tão bruscamente! Mas me lembrou que para 
ser feliz não preciso nem dependo dessas 
coisas. Hoje, numa mensagem de um pastor 
amigo, percebi que essa pandemia está nos 
ensinando a valorizar coisas simples de novo, 
como ligar para pessoas que estão em grupo 
de risco e oferecer para sair e fazer compras 
para eles, ou simplesmente conversar com 
eles sem pressa e terminar com uma oração 
pelo telefone. Tenho lido e escutado histórias 
impressionantes de solidariedade e amor que 
essa crise tornou possível. Coisas simples que 
esquecemos no meio de tantas vozes urgentes 
de um mundo agitado.


