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Amados em Cristo Jesus: Saudações em nome do nosso Senhor ressuscitado e Salvador Jesus 
Cristo! 
 
Tempos de crise como o que estamos vivendo podem ser reveladores. Eles nos forçam a focar no que 
é realmente importante para nós, e tem sido muito encorajador ver as Igrejas do Gafcon ao redor do 
mundo se adaptando rapidamente às novas maneiras de ser Igreja, proclamando o Evangelho de 
Jesus Cristo usando as ferramentas que a internet nos fornece. 
 
Nossas Igrejas também estão priorizando o cuidado com os mais vulneráveis. Aqui na América do 
Norte, nossa rede Matthew 25 Initiative atende algumas das pessoas mais pobres e com poucos 
recursos, ao redor da América do Norte, em cerca de 100 centros, enquanto no mundo todo o Fundo 
Anglicano de Ajuda e Desenvolvimento (consulte https://ardf.org/apply-for-covid19-funds) também 
está buscando fornecer ajuda. Nosso Secretário Geral, o Arcebispo Ben Kwashi, está servindo no 
Comitê de Ajuda contra o Coronavírus na África, o Barnabas Fund para canalizar alívio para os mais 
vulneráveis e permitir que as Igrejas continuem seus ministérios. 
 
Por favor, estejam cientes de que as pessoas e as Igrejas na África estão sofrendo não apenas com 
o impacto do bloqueio econômico gerado pelo Coronavírus, mas na África Oriental também estão 
sofrendo com as pragas recorrentes e maciças de gafanhotos, que estão devastando as culturas. 
Além da pandemia, os cristãos no norte da Nigéria estão sofrendo ataques intensos e bárbaros feitos 
por membros da tribo Fulani Jihadista que, deliberadamente, tem como alvo mulheres e crianças. 
Tudo isso é motivo para muita oração, e exorto nossos intercessores a se unirem a nós, suplicando 
ao nosso Senhor que conceda ao Seu povo a provisão em meio as suas necessidades. 
 
Enquanto para muitos o bloqueio diminuiu o ritmo da vida, o paradoxo dessa pandemia é que, na 
verdade, há uma aceleração na mudança social; por exemplo, a rápida adoção de novas tecnologias 
de comunicação e a mudança na globalização. Quem pensaria há dois meses que a maioria de nossas 
Igrejas estaria usando a tecnologia para reunir pessoas para adoração, estudos bíblicos e reuniões 
de oração??!! As visualizações on-line, na maioria dos casos, tem sido maior que o comparecimento 
presencial regular. 
 
Meu irmão e Primaz no Gafcon, o Arcebispo Henry Ndukuba, incentivou os nigerianos a se voltarem 
sinceramente a Cristo neste momento de crise, dizendo: ‘A pior morte é aquela que é feita em pecado; 
morte na iniqüidade. Eu acredito que Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos 
como indivíduos e famílias, como povo e como nação; nos afastarmos de nossas iniquidades e 
pecados e nos voltarmos para o Deus vivo, que pode nos dar esperança e vida, especialmente em 
momentos como este em que ninguém sabe o que vem a seguir e qualquer um pode morrer.' 
 
Meu irmão e Primaz no Gafcon, o Arcebispo Jackson Ole Sapit, encorajou os quenianos a se 
lembrarem de sua fé neste momento, dizendo: ‘A fé é testada quando estamos em tempos de crise. 
Como crentes, quando você está afundando, a melhor pergunta a ser feita é "onde está sua fé?" Essa 
pandemia da COVID-19 testou nossa fé de maneira única. O mundo está em uma grande crise nunca 
testemunhada antes. Essa pandemia nos lembra que, em última análise, o mundo não é nosso lar. 
Por fim, não estamos no controle, mas podemos dizer com ousadia e alegria que Deus está.’ 

https://ardf.org/apply-for-covid19-funds
https://barnabasfund.org/
http://anglican.ink/2020/04/23/nigerian-archbishop-offers-counsel-on-dealing-with-covid-19/
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A morte é uma realidade bastante presente, como essa pandemia nos lembra. Jesus veio ao mundo 
para que os seres humanos pudessem ter vida e ter vida em abundância (João 10:10). Ele disse que 
era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele (João 14: 6). Ele foi mais 
longe dizendo que ele era a ressurreição e a vida e quem acredita nele, embora morra, viverá (João 
11:25). Para aqueles de nós que depositamos nossa fé e crença em Jesus e nascemos de novo pelo 
Espírito Santo, não precisamos temer e não precisamos ficar ansiosos com o que o amanhã trará. 
Como o apóstolo Paulo escreveu com tanta convicção: Pois estou convencido de que nem morte nem 
vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem 
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que 
está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8:38,39).  

Ao ler esta carta, convido você a dobrar os joelhos do seu coração (ou literalmente se ajoelhar) e se 
arrepender de seus caminhos ímpios; isto é, mude de idéia sobre viver para si mesmo e comece a 
seguir de novo os caminhos de Deus. Convido você a tirar o "eu" do trono da sua vida e permitir por 
Jesus em seu lugar de direito - como seu Senhor dos senhores e Rei dos reis. Lembre-se, como Jesus 
disse à Igreja em Laodicéia, ele diz para você e para mim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. (Apocalipse 3:20). Qualquer 
que seja a sua situação neste momento de crise, convido você a voltar seu coração para nosso Deus 
amoroso e fiel. 

Seu irmão na esperança e na fé de Cristo, 
 
Arcebispo Dr. Foley Beach  
Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon 
 
P.S. Você pode se inscrever para receber o devocional diário em áudio de um minuto do Arcebispo 
Beach (enviado por e-mail) em https://awordfromthelord.org/. 
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