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Rick Warren: Olá pessoal, caso você esteja ouvindo apenas um áudio desta mensagem em vez de 
assistir ao vídeo, me chamo Rick Warren. Autor de The Purpose Driven Life, pastor da Igreja 
Saddleback e orador do Daily Hope. Convido você a ouvir esta mensagem sobre a crise do 
coronavírus. Agora, especificamente nesta mensagem, falarei apenas com a família da Igreja 
Saddleback, mas lhe convidamos a ouvir e se juntar a nós nesta mensagem. Nesta semana, pedi a 
todos os membros da igreja que se reunissem em mais de 8.000 pequenos grupos que já 
estabelecemos em nossa igreja. Nos reuniremos em pequenos grupos num futuro próximo, porque 
não teremos grandes reuniões de grupo durante esta crise. Digo a todos vocês que agora se 
encontram em pequenos grupos em casas agora, eu amo vocês. Eu amo tanto cada um de vocês e 
tenho muito orgulho de vocês por estarem conectados a um pequeno grupo da Saddleback. Vocês 
são brilhantes. 

Eu já lhe disse há anos que o batimento cardíaco da nossa igreja são nossos pequenos grupos e 
que você realmente não se sentirá parte da nossa igreja até que esteja conectado a um pequeno 
grupo da família da igreja. De várias maneiras, a Igreja Saddleback será muito mais adequada a 
enfrentar a tempestade deste surto de coronavírus do que muitas outras igrejas, porque temos 
membros que fazem parte de pequenos grupos e estudos semanais há literalmente décadas. De 
fato, nós temos mais pessoas participando de estudos em pequenos grupos toda semana do que os 
nossos serviços típicos de final de semana. Cerca de 30.000 pessoas aparecerão em um final de 
semana, mas mais de 40.000 participam de um dos nossos 8.000 grupos pequenos, que agora 
estão localizados em mais de 200 cidades. Se você estiver ouvindo isso e não estiver em um grupo, 
lhe ajudaremos a iniciar um grupo em sua cidade. Informe-nos e lhe ajudaremos. Muitas igrejas 
são apenas uma grande multidão e se reúnem nos fins de semana. E ao término, eles se dispersam 
e nada mais acontece. 

Eles serão bastante atingidos durante esses dias, quando nos pedem para evitar grandes reuniões, 
porque eles não têm a infraestrutura orientada ao propósito de pequenos grupos que nós fazemos 
aqui na Saddleback. Mas, nós seguiremos em frente. Não precisamos nos encontrar em um grande 
fim de semana, porque milhares, dezenas de milhares de nós já se encontram todas as semanas 
em pequenos grupos. Portanto, somos muito mais do que apenas o serviço de fim de 
semana. Então, quero dizer àqueles que são espertos o suficiente para fazer parte de um pequeno 
grupo, obrigado por se reunirem por esta mensagem especial em vídeo sobre como vamos 
responder ao coronavírus. Agora, na última semana, a barragem finalmente explodiu contra o 
coronavírus e o mundo foi inundado por notícias assustadoras. O governo dos Estados Unidos 
declarou emergência nacional, a Organização Mundial da Saúde declarou o coronavírus como 
uma pandemia global oficial e criou-se um efeito dominó. Concertos, convenções, eventos 
esportivos, escolas e igrejas anunciaram que estavam cancelados e fechados durante esta crise. 

Amigos, você sabe tão bem quanto eu, isso nunca aconteceu em nossas vidas. Nunca tivemos uma 
crise dessa magnitude. E nesta última semana, todas as reportagens da mídia acrescentaram 
combustível ao fogo e atiçaram as chamas do medo até que se tornasse um incêndio global. Agora, 
até o final da semana, havia exemplos de pânico em todos os lugares, incluindo pessoas em pânico 
comprando em supermercados, pois temiam que isso pudesse durar muito tempo. Agora, como 
nossa família da Igreja Saddleback é uma família global da igreja e temos campi e congregações 
na Ásia, Europa, América do Sul e América do Norte, vimos que esse vírus estava crescendo 
exponencialmente há cerca de dois meses. Começamos a preparar um plano para proteger vocês, 
nossos membros, servir os doentes, ajudar os mais vulneráveis e apoiar outras igrejas em seus 
ministérios. Nosso campus de Hong Kong mudou-se para serviços on-line há cerca de cinco ou 
seis semanas, e a Saddleback Hong Kong se tornou o principal distribuidor de máscaras para 



outras igrejas de Hong Kong. Agora, acho que esta é a 33ª crise de desastre nacional ou 
internacional em que as igrejas Saddleback assumiram a liderança. 

Ontem, fui chamado pelo Diretor Nacional do CDC, Centro de Controle de Doenças. Dr. Bob 
Redfield é o diretor e nosso amigo íntimo. Ontem, ele me ligou duas vezes porque temos uma 
parceria em muitos e muitos projetos de paz. Nós tivemos uma longa conversa sobre o papel da 
Saddleback em mobilizar nossa rede de igrejas e ajudar outras igrejas nos próximos dias nesta 
crise. E se você faz parte de outra igreja, queremos que saiba que vamos ajudá-lo. Agora, para 
aqueles que fazem parte da Saddleback, quero que saibam que eu, como seu pastor, compreendo 
todas as razões pelas quais você se sente ansioso. Eu tenho orado por você literalmente todos os 
dias agora há semanas. Como mencionei, acho que esta é a nossa 33ª crise ou desastre nacional 
nos últimos 40 anos, e só quero que você saiba que eu liderarei você e nossas famílias calmamente 
também por essa crise. Eu te amo muito. Agora, nesta primeira mensagem muito breve e 
introdutória, quero simplesmente lembrá-lo de algumas coisas que podem acalmar suas 
preocupações, reduzir sua ansiedade e aliviar seus medos. 

Enquanto eu assistia e via na TV toda a semana passada, as cenas de longas filas de pessoas 
frenéticas estocando compras nos supermercados, com medo de que não tivessem o suficiente, 
que acabariam, que ficariam sem. Eu imediatamente pensei no Salmo 23, versículo 1 e 4. Você 
conhece este salmo: "O Senhor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltarás". Em outras palavras, 
Deus diz: "Eu cuidarei de todas as suas necessidades se você apenas confie em Mim", "O Senhor 
é meu pastor, eu nada me faltarás". E então, no versículo 4, diz: "Ainda que eu andasse pelo vale 
da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado 
me consolam". Agora, estamos atravessando o vale das sombras. Este coronavírus é mortal para 
algumas pessoas. Nós não sabemos. Alguns dizem que 1%, outros dizem que 2%, que 
conseguiram, morreram. Outros apenas tiveram reações leves. Mas eu decidi intitular esta 
mensagem “Andando sem medo pelo vale do vírus”, porque muitas pessoas já morreram por causa 
desse vírus. 

Agora, já sabemos com antecedência que esse vírus não vai durar. É um vale pelo qual 
atravessamos, e vamos atravessá-lo juntos. Na semana passada, enquanto tive pneumonia, e é por 
isso que pareço um pouco congestionado, eu li três livros sobre a história de pandemias e pragas. E 
a partir de milhares de anos de história, sabemos que as epidemias crescem e declinam como uma 
curva de sino. Elas começam e se espalham rapidamente, e então disparam, mas inevitavelmente 
atingem o pico e declinam. E toda esta semana, você já ouviu as autoridades de saúde falarem em 
reduzir o pico de surtos, tendo apenas etapas de senso comum para conter e reduzir, e para evitar 
o número de novas infecções. Por meio de etapas de senso comum, como colocar em quarentena 
aqueles que têm um vírus, colocar em quarentena aqueles que o possuem, proteger os mais 
vulneráveis, isolando-os do contato, lavar as mãos o mais rápido possível e evitar locais onde 
você possa ter contato físico com estranhos. Todas essas são boas sugestões e você deve seguir 
todas elas. 

Mas nos próximos dias e semanas, haverá outras ações que precisaremos tomar juntos. Por 
exemplo, quando olhamos para a frente, sabemos que, com as escolas fechadas por muitas 
semanas, como vamos servir nossos filhos quando os pais precisam ir trabalhar? E, com a 
desaceleração do trabalho, como poderemos ajudar um ao outro a lidar com as inevitáveis 
consequências econômicas de toda essa perturbação? Juntos, como uma família da igreja na Igreja 
de Saddleback, vamos descobrir novas maneiras de sermos a igreja, de nos ajudarmos na família 
da igreja e de ajudar as comunidades ao nosso redor. Veremos isso em outras mensagens nos 
próximos dias. Mas hoje, eu só quero focar em fortalecer sua confiança. Fortalecendo sua 
confiança. Especificamente, você precisa saber como substituir o medo por fatos e fé. Como 
substituir o medo por fatos e fé. 

Em 2 Coríntios 1:7, Paulo está falando sobre como ele lidou com problemas inesperados, e diz o 
seguinte: "E nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das 
aflições, assim o sereis também da consolação." Agora, se eu pudesse fazer você circular ou 
sublinhar três frases nesse versículo, seria "nossa esperança" e "é firme" e "porque 



sabemos". "Nossa esperança é firme porque sabemos." Aqui está o ponto desse versículo. O que 
sabemos é o que nos faz passar, o que sabemos é o que nos faz passar. O que sabemos nos dá 
esperança e nos leva a qualquer tipo de crise em que estamos. Então, tudo o que quero fazer nesta 
mensagem introdutória a todos os nossos pequenos grupos é lembrá-lo de algumas das coisas que 
você já sabe. Mas você precisa se lembrar deles, e se lembrar deles, porque eles lhe darão a 
confiança de que você precisa, a coragem de que precisa e a calma de que precisa no dia seguinte. 

Agora, você pode pausar este vídeo por apenas um segundo e garantir que todos no seu pequeno 
grupo tenham um pedaço de papel e uma caneta para escrever essas coisas que eu vou lhe 
dar. OK? Então, se você precisar interromper o vídeo agora mesmo e fazer isso, vá em frente, 
pare e pegue cada pedaço de papel e um lápis, porque eu vou lhe dar uma lista das coisas que 
você precisa lembrar que farão com que você tenha calma e confiança. Ok, bem-vindo 
novamente. Agora, a Bíblia coloca uma grande ênfase na obtenção dos fatos antes que você tome 
uma decisão importante ou tome qualquer ação na vida. Então, eu quero dar-lhe algumas coisas 
que eu quero que você se lembre, e você as escreveria? Fato número um: "Lembre-se, nem tudo 
que ouço é verdade". Isso vai te acalmar um pouco. "Lembre-se, nem tudo o que ouço é 
verdade." Provérbios 14:15, a mensagem diz o seguinte: "O simples dá crédito a cada palavra, 
mas o prudente atenta para os seus passos". 

Nem todo mundo que fala na internet, nas redes sociais, na TV ou no rádio sabe do que eles estão 
falando. Nem todo mundo que está falando sobre essa crise vale a pena ouvir. Então, como seu 
pastor, primeiro estou lhe dizendo, seja seletivo. Perceba que nem todo mundo sabe sobre o que 
está falando. Muitas pessoas nesta crise e, particularmente, nos próximos dias, terão sua própria 
agenda para essa crise. Haverá algumas pessoas... na verdade, provavelmente muitas pessoas que 
tentarão usar esta crise para sua própria vantagem política de qualquer lado, ou de ambos os lados, 
ou de qualquer outro lado. Você saberá que eles estão usando isso como vantagem política quando 
usam teorias da conspiração, quando passam muito tempo culpando. Culpar é inútil, não ajuda, 
não resolve nada. Quando eles usam a localização de falhas. Eles terão essas teorias e tentarão 
marcar pontos políticos, apenas ignorá-los. Haverá outras pessoas que tentarão usar a crise para 
obter vantagens financeiras, e elas irão cobrar preços. Ouvi na TV uma garrafa de Clorox vendida 
por US$ 100. Este é o preço. 

E haverá pessoas que tentarão tirar proveito das pessoas, principalmente dos idosos, com remédios 
falsos. Estou avisando que, como seu pastor que te ama, não caia em nenhuma solução 
online. Ignore todas elas. Porque se houver uma solução, se houver uma cura ou um desinfetante 
de vírus ou algo que as pessoas conheçam, o governo garantirá que todos saibam disso. A Bíblia 
diz em Provérbios 13:16, "Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a 
sua loucura". Em outras palavras, não por medo, não por sentimentos, mas por conhecimento. Na 
Bíblia, diz repetidamente, especialmente em uma crise, que você deve sempre basear suas 
decisões e sempre suas ações nos fatos. A Bíblia tem muito a dizer sobre os fatos. Não baseie suas 
decisões em falsidades. Não baseie suas decisões em falácias. 

Não baseie suas decisões em estatísticas defeituosas, modismos, fantasias, notícias falsas, 
relatórios falsos e, definitivamente, não seus medos ou sentimentos. Porque os sentimentos não 
são confiáveis e os medos nunca ajudam. Deixe-me mostrar o que Deus tem a dizer sobre 
isso. Provérbios 18:13 A Bíblia Viva: " O que responde antes de ouvir comete estultícia que é 
para vergonha sua". Descubra os fatos sobre o coronavírus e não ouça a qualquer 
pessoa. Provérbios 18:2, A Bíblia Viva: "O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se 
manifeste aquilo que agrada o seu coração". E eles estão todos nas redes sociais agora, e tudo o 
que eles querem fazer é gritar. A Bíblia diz que eles são tolos. Provérbios 14:8, A Bíblia Viva: 
"As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados; elas descem ao íntimo do 
ventre". Provérbios 23:23, a Bíblia diz: "O pobre fala com rogos, mas o rico responde com 
dureza". 

O que a Bíblia está dizendo é que pessoas que confiam em Deus, pessoas que são seguidores e 
discípulos de Jesus, nós não devemos ser apenas pessoas de fé, devemos ser pessoas de 
fatos. Então, aqui está a primeira coisa, lembre-se, nem tudo o que você ouve é verdade. Tudo 



certo. Deixe-me lhe dar uma segunda coisa para lembrar. Lembre-se, nem todos estão em risco 
igual nesta pandemia. Lembre-se, nem todo mundo corre o mesmo risco. Os fatos são muito, 
muito claros com a história desse coronavírus em particular. Na verdade, tenho um livro sobre o 
coronavírus de 2004 na minha biblioteca, essa é uma classe de vírus. As pessoas mais vulneráveis 
são aquelas com mais de 60 anos de idade. Não são crianças, são aqueles que têm mais de 60 anos 
de idade com algum tipo de condição pré-existente que enfraquece sua imunidade. Portanto, se 
você tem mais de 60 anos e tem diabetes, doenças cardíacas, câncer, problemas respiratórios 
superiores, danos no fígado ou qualquer coisa que enfraquece sua imunidade, essas são as pessoas 
que, na Igreja de Saddleback, nós precisamos ter o maior cuidado em proteger. 

E se você está nessa categoria, nossa igreja quer ajudá-lo. Queremos ajudar a protegê-lo, 
queremos garantir que você tenha a melhor proteção possível. Agora, mais tarde, vou 
compartilhar algumas ações práticas que vamos tomar como família da igreja. Mas, na verdade, 
sou um exemplo desse grupo mais vulnerável. Tenho mais de 60 anos e tenho tendência a ter 
problemas respiratórios superiores, como sinusite ou rinite ou bronquite ou pneumonia, por 
alergias e bactérias e vírus. De fato, tive pneumonia muitas e muitas vezes. Eu tive isso nos 
últimos 10 dias. Então, eu realmente me coloquei em quarentena e tenho trabalhado em casa. Se 
você está nessa categoria, realmente precisa ficar em casa. Ouça com o seu pastor, ajudaremos 
você a ficar em casa e enfrentar esta crise. Agora, você precisa entender que o coronavírus não é 
a gripe sazonal. A maioria dos relatórios diz que é 10 vezes mais mortal do que a gripe típica, e 
também é um vírus novo. Você vai ouvir as pessoas falando sobre isso, é um vírus novo. 

O que significa um novo vírus? Isso significa que nós não temos nenhuma imunidade prévia 
para isso e não temos vacina para ele. Agora, você ouviu o que eu acabei de dizer? Que não temos 
imunidade antes de ele e não temos vacina para ele. Isso significa que as duas coisas que 
normalmente retardam a propagação de uma infecção viral não estão disponíveis com esse 
coronavírus. Portanto, somos cautelosos, mas não temos medo. E você pode ser franco sobre isso 
sem ser tolo, mas ainda pode ter fé e ter os fatos. Tudo certo. Deixe-me dar outra coisa para você 
escrever. Número três, a Bíblia diz isso repetidamente. Lembre-se de que isso passará. OK? Não 
veio para ficar, aconteceu, não vai durar. Nós vamos passar por isso juntos como uma família da 
igreja, você não ficará sozinho. Nós vamos passar por isso, e não vai durar. Você precisa confiar 
em Deus nisso, para não ficar envergonhado por trás disso. Faça as coisas que os médicos nos 
mandam fazer. 

Faça as coisas do senso comum, mas perceba que não vai durar. Todo vírus é uma curva de sino 
de vírus, e eles estão tentando derrubá-lo através de isolamento, quarentena e coisas assim. A 
Bíblia diz assim e 1 Pedro 4:12: "Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós 
para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse". A Bíblia diz que no mundo você terá 
tribulações. Portanto, não se surpreenda, não fique chocado. E, a propósito, por que há doenças 
neste planeta? Bem, desde que o mal e o pecado entraram no mundo, nada funciona 
perfeitamente. Tudo neste planeta está quebrado, o tempo está quebrado, a economia está 
quebrada, seus planos estão quebrados, nada funciona perfeitamente em sua vida. Seu corpo está 
quebrado, não funciona perfeitamente. O pecado quebrou tudo na terra. 

Quando nos rebelamos contra Deus, não comemos da maneira que Deus nos diz para comer, não 
agimos da maneira que Deus nos diz para agir, não temos as emoções que Deus nos diz para ter 
e evitar as que não deveria ter gostado; culpa, e amargura, e preocupação, e culpa, e ciúmes. Se 
fizéssemos isso o caminho de Deus, não haveria muito menos problemas. Mas a Bíblia diz em 
Isaías 24, versículos 5 e 19: "A Terra pranteia e se murcha; o mundo enfraquece e se murcha; 
enfraquecem os mais altos do povo da terra". Veja este versículo: "De todo está quebrantada a 
terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra". Tudo está perdido, abandonado 
e confuso. Até a natureza está gemendo. Sabemos disso, sabemos que o ambiente está 
gemendo. Dizemos: "Bem, por que Deus permitiu o pecado e o mal?" Porque Deus nos permite 
uma escolha livre. Deus poderia eliminar todos os pecados na terra e todo o mal na 
terra verdadeira simples, se livrar de nós. 



As plantas não estão causando o mal, os animais não estão causando o mal. Somos nós que 
causamos o mal. Somos egoístas, egocêntricos e causamos problemas na sociedade, no meio 
ambiente e em qualquer outro lugar. É por isso que devemos fazer a oração do Senhor. Na oração 
do Senhor, diz que devemos orar: "Seja feita a sua vontade na terra, como no céu". Por 
quê? Porque isso não é o paraíso. No céu, é um lugar perfeito, sem tristeza, sem doença, sem 
tristeza, sem estresse. Mas todas essas coisas são encontradas na terra. Por quê? Porque este não 
é o céu e não devemos esperar o céu na terra. Um dia chegaremos lá, mas não estamos lá agora. 2 
Coríntios 4:17 e 18 diz o seguinte: " Porque a nossa leve e momentânea tribulação..." Escute, 
isso não vai durar " Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque 
as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, não se concentrar no que 
é visto..." Os problemas em torno de nós," ... mas no que é invisível. 

Pois o que é visto é temporário ... "Não vai durar", ... mas o que é invisível é eterno". Agora, esse 
versículo me leva à quarta verdade que você já conhece, mas quero que você a escreva para que 
você possa se lembrar. Será um alívio do estresse, um construtor de confiança, um criador de 
estabilidade em sua vida. A quarta coisa que eu quero que você lembre é isso. Lembre-se de se 
concentrar no que é imutável. Lembre-se nos próximos dias, durante esta crise, concentre sua vida 
não no que está mudando, mas no que é imutável. Sabemos que haverá muitas mudanças nos 
próximos dias. Lembre-se de todas as mudanças que aconteceram depois do Katrina. Lembre-se 
de todas as mudanças que acontecerem depois 911. Haverá mudanças que acontecerão no mundo 
e em todos os países, em seu país, onde quer que você esteja. A chave para a estabilidade é focar 
na verdade imutável quando tudo ao seu redor estiver no ar. nos próximos dias, isso lhe dará 
estabilidade. Não se concentre no que está mudando, porque não sabemos onde tudo vai acabar. 

Você diz: "Bem, quais são as verdades imutáveis nas quais devo me concentrar?" Bem, e quanto 
a este, "Deus vê tudo o que estou passando". Concentre-se nisso. Número dois: "Deus se importa 
com tudo o que estou passando". Isso é imutável. Deus vê e se importa. "Deus ..." Três "... tem o 
poder de mudar o que estou passando. Ele tem o poder de responder às orações." Isso é 
imutável. Número quatro, "Deus sempre age por Sua bondade para comigo." Isso nunca vai 
mudar. "Não importa o que aconteça, Deus sempre será bom para mim." Número cinco: "O plano 
de Deus é sempre melhor que o meu. Talvez eu não o veja, mas é melhor porque Ele é um Deus 
bom". Número seis: "Deus nunca deixará de me amar". Isso nunca vai mudar em sua 
vida. Número sete: "Não posso perder minha salvação depois de confiar em Jesus Cristo. Pois sei 
em quem acreditei e estou convencido de que Ele é capaz de manter o que cometi sob ele naquele 
dia." É o que a Bíblia diz. São coisas que você precisa focar, as que nunca mudam. 

"O amor de Deus por mim. A graça de Deus por mim. A bondade de Deus por mim." Deixe-me 
lhe dar outro. Número cinco, lembre-se disso. "Lembre-se de que, não importa o que eu passe, 
Deus passará por mim. Cada estágio, cada fase, cada crise, não importa o que eu passe, Deus 
passará por isso comigo." Você nunca estará realmente sozinho. Deus está com você. Isso não 
significa que você sente isso o tempo todo, mas Deus está com você. Deus não tem um 
sentimento. Ele está com você agora. Deus nunca esteve tão perto de você como está agora. Ele 
nunca estará mais longe do que está agora. E lembre-se da grande promessa de Isaías 43:2, 
"Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; 
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti" É nisso que você deseja 
se concentrar. Talvez um pouco menos ouvindo a internet e um pouco mais ouvindo a Deus nos 
próximos dias. 

Isso lhe dará confiança, isso lhe dará estabilidade, que substituirá seu pânico pela oração. Isso 
substituirá sua preocupação pela adoração. Ele substituirá sua ansiedade por adoração. Deixe-me 
lhe dar outro. Número seis, escreva isso. Lembre-se, este não é o fim da história. Este não é o fim 
da história. 2 Coríntios 4:8 e 9 e o versículo 14 nos dizem o seguinte: " Em tudo somos 
atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não 
desamparados; abatidos, mas não destruídos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos 
ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco..."  Há aquela frase novamente", 
porque sabemos que Deus ressuscitou o Senhor de volta à vida. Isso é Páscoa. "E assim como Ele 



ressuscitou Jesus, Ele também nos ressuscitará e nos trará à Sua presença juntos". Eu ganho no 
final, aconteça o que acontecer, não posso perder. Mesmo que esse coronavírus tenha tirado minha 
vida, vou direto para a presença de Deus. Este não é o fim da história. 

Lembro-me de quando a série de TV, 24 Horas, começou. Você se lembra daquela série? E todos 
os episódios terminavam em um momento em que você pensava: "Jack Bauer vai finalmente 
morrer?" E a tensão era enorme. Mas eu tenho que admitir, eu nunca assisti 24 Horas até que 
todas as temporadas terminassem, e então comecei a assisti-las, então não tive que assistir sem 
comerciais. Bem, quando você sabe que há mais seis temporadas, a tensão diminui porque você 
sabe que não é o fim da história. Jack passou por mais seis temporadas. Para viver com esperança 
no meio de uma crise como o coronavírus, você precisa mudar seu foco, mudar sua perspectiva, 
viver à luz da eternidade. Essa é a coisa. Lembre-se, não é o fim da história. E um dia, toda a 
nossa dor, e toda a nossa doença, e toda a nossa tristeza, e toda a nossa mágoa, e todo o nosso 
estresse e todo o nosso sofrimento terminarão. 

Apocalipse 21:4 diz assim: Aqui está o que você precisa esperar: "E Deus limpará de seus olhos 
toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as 
primeiras coisas são passadas." Este não é o fim da história. Não esqueça disso. Eu poderia lhe 
dar muito mais, mas deixe-me dar mais uma. Quero que você se lembre disso nos dias e nas 
semanas seguintes, porque não sabemos o que o futuro reserva, mas sabemos quem detém o 
futuro. Número sete: "Lembre-se de que Deus quer me usar para ajudar os outros. Deus quer me 
usar para ajudar os outros". Deus não quer apenas levá-lo através desta crise. Deus não quer 
apenas protegê-lo através desta crise. Deus quer usá-lo nessa crise. Essa é a diferença entre como 
os crentes e os outros lidam com a dor. Crentes, nós vemos isso como uma porta aberta. Toda 
necessidade em nosso mundo é uma porta aberta. 

Toda dor, toda mágoa, hábito, desligamento é uma porta aberta para encontrar essa necessidade 
e preenchê-la. Para encontrar essa dor e curá-la. E assim, nos próximos dias aqui na Igreja 
Saddleback, eu estou falando com você, nossa família, começaremos muitos, muitos novos 
ministérios com isso. Eu nem sei o que todos eles serão, mas eles aparecerão. Você vai invocá-
los e pensar neles. Tínhamos acabado de iniciar nossa Campanha Portas, Hora de Sonhar e Portas 
Abertas quando esta crise ocorrer. E o plano de Deus, Ele sabe o que está fazendo. Porque em 
nossa Campanha Portas, lembre-se de que temos cinco objetivos para nossa Campanha Portas, 
Portas Abertas que Deus abre as P-O-R-T-A-S? Bem, ainda nem terminamos o estudo e Deus já 
está nos dando enormes portas abertas, a oportunidade de trabalhar em dois desses objetivos. O 
O ofusca as trevas e o S serve as pessoas que sofrem. Estamos recebendo a maior porta aberta que 
você pode imaginar porque as pessoas estão assustadas. Historicamente, os cristãos sempre 
sentiram dor quando todos os outros se mudaram. 

Milhares de anos atrás, a Peste Negra, a Peste Bubônica, atravessaram o Império Romano e 
ninguém sabia a causa disso. Eles certamente não sabiam sobre vírus, não sabiam sobre bactérias, 
não sabiam sobre infecções. Não tinham nenhuma das ferramentas científicas que temos hoje, 
e milhões, milhões e milhões e milhões de pessoas estavam morrendo nas cidades. Foi chamado 
de Praga Negra. Todas as pessoas começaram a fugir das cidades pensando que talvez as cidades 
estivessem causando a praga. O que os cristãos fizeram? Eles realmente se mudaram para as 
cidades para cuidar dos doentes, e foi assim que o Império Romano foi convertido. Eles olharam 
para eles e disseram: "Veja como eles se amam". E é nesse ambiente que nós, a Igreja, inventamos 
o hospital. O hospital não foi inventado pelo governo, foi inventado pela igreja. Porque Jesus nos 
deu uma fé de pregação, ensino e cura. Ele se preocupa com a mente, o corpo e a alma. 

E assim como os cristãos se mudaram para a pior peste negra bubônica que estava aniquilando o 
Império Romano, sem nenhuma das vantagens que temos hoje, e nenhum conhecimento científico 
que temos hoje, eles arriscaram suas vidas por causa do evangelho. Deus nos chamará para não 
sermos tolos, não sermos precipitados, mas respondermos com amor, cuidarmos das pessoas e 
cuidarmos dos mais vulneráveis. Agora, eu disse anteriormente, que os mais vulneráveis nesta 
crise são, na verdade, pessoas com mais de 60 anos com condições prévias que reduzem sua 
imunidade. Estou anunciando agora, hoje, dois ministérios novos que começaremos esta 



semana. Vamos começar muitos outros, mas vamos começar isso. Um deles é o que vamos 
chamar de Kits de Assistência. Agora, os Kits de Assistência são para pessoas que precisam ficar 
em casa. Se você estiver em um território de alto-risco, nós não precisamos que você saia para o 
supermercado, não precisamos que você saia para reuniões. 

Precisamos que você fique parado, fique em casa, se puder. Você diz: "Bem, como vou conseguir 
o que preciso?" Traremos para você. Para aqueles de nossa igreja, vamos fazer duas 
coisas. Vamos proteger os vulneráveis, cuidar dos doentes e mobilizar os saudáveis. Como os 
saudáveis, existem milhares e milhares de pessoas que podem encher uma caixa com o que essa 
pessoa precisa, levá-las como porta, porta-malas, levá-las até a porta e deixá-las na porta, tocar a 
campainha e sair. Sem contato ou pouco contato, podemos fornecer Kits de Assistência, podemos 
ajudá-lo a manter-se saudável e faremos isso. Tudo certo. O outro serão os Cuidadores. Porque 
se muitas das pessoas em nossa igreja e em nossa comunidade precisarão ser isoladas 
ou colocadas em quarentena, isso dificulta bastante suas emoções, não estar perto das pessoas. E 
as pessoas que, por exemplo, estão lutando com diferentes tipos de doenças mentais, precisam de 
contato social em suas vidas. O isolamento não é bom para eles. 

E embora não possamos visitar todo mundo, tenho certeza de que as casas de repouso vão fechar 
para protegê-las. Isso faz sentido. Nós podemos ligar. Anos atrás, eu comecei um ministério... e 
não o fazemos há anos, chamados Cuidadores. Eu disse: "Quero que tenhamos ... Basta telefonar 
através do diretório de nossa igreja e ver como estão todos. E se você me ajudar, venha para a 
frente do culto". E depois desse serviço, cerca de 18 pessoas se ofereceram e disseram: "Gosto de 
falar ao telefone e ficarei feliz em ligar". E assim, eu peguei o diretório de nossa igreja, que 
naquela época provavelmente tinha menos de 1.000 nomes. Dividimos tudo, e esses atendentes 
telefonavam para aquela lista e diziam: "O Pastor Rick me pediu para ligar para ver como você 
está. Há algo em que eu possa ajudá-lo? Há algo que você gostaria de compartilhar com a igreja? 
Existe um pedido de oração? Posso orar por você?" É apenas comunhão no telefone. Foi só isso. 

Aqueles de vocês que são saudáveis, não têm coronavírus, mas precisam ficar isolados para sua 
própria proteção; você pode ser um Cuidador. E enquanto estiver em casa, você pode ter o 
ministério ajudando a ligar para outras pessoas. Agora, você pode ir ao nosso site 
Saddleback. Você sabe disso, saddleback.com. E se você for ao site 
saddleback.com/coronaresponse, coronaresponse. Se você for para a página da web, 
saddleback.com/coronaresponse, como você pode ver na tela agora, existem duas caixas nessa 
página. Ele diz: "Ajude". Ou "Preciso de Ajuda". Todos em nossas igrejas em uma dessas 
categorias, você precisa de ajuda ou pode oferecer ajuda. Pedirei que você acesse o site, clique 
nessa caixa e obtenha suas informações sobre se você pode oferecer ou precisar de ajuda. Esta 
será a igreja ministrando a si mesma. Agora, há muito mais do que eu preciso compartilhar com 
você, e é por isso que nos reuniremos como igreja em pequenos grupos no futuro próximo. 

Se você não estiver em um pequeno grupo, eu quero que você me envie um e-mail. Envie-me um 
e-mail para pastorrick@saddleback.com. OK? O pastor Saddleback.com e eu vamos levá-lo a um 
grupo, você deve estar em um pequeno grupo durante esta crise, porque é aqui que nossa igreja 
se encontrará. Foi assim que eles se conheceram no Novo Testamento, nos tribunais do templo e 
de casa em casa. Mas, no momento, não podemos nos encontrar nos tribunais do templo, mas 
podemos nos encontrar de casa em casa. É interessante que o crescimento mais rápido da Igreja 
Cristã ocorreu quando eles se encontravam em casas, talvez Deus queira fazer isso de 
novo. Talvez seja a hora do avivamento. Nossa igreja, Saddleback Hong Kong, tem entre 1.000 e 
2.000 pessoas nos fins de semana normalmente. Mas quando eles tiveram que desligar seus 
serviços, ficaram on-line e, nas últimas cinco semanas, mantiveram 13 a 15.000 pessoas on-
line. Isso é cinco vezes o crescimento. Tudo certo. É incrível, é um crescimento exponencial. 

Então, Deus poderia usar isso para o bem, Ele pode tirar o bem do mal, se você disser: "Preciso 
de ajuda". Ou "Eu posso ajudar". Acesse o site e clique em uma dessas caixas. Agora, deixe-me 
terminar encerrando com cinco coisas que quero prometer a você. Sou seu pastor há 40 anos, 
passamos por várias crises diferentes. Este não me ameaça, não me assusta, não me deixa 
nervoso. Nós vamos passar por isso, assim como passamos por todo o resto. Deus ainda está em 



seu trono. Mas quero terminar com cinco coisas que prometo fazer por você e, em seguida, quero 
lhe dar uma lista das 10 coisas que preciso ouvir de você. OK? Então, aqui está o que eu 
prometo. Como somos uma igreja orientada a propósitos e temos cinco propósitos, quero fazer 
uma promessa relacionada a cada um desses propósitos. Número um, prometo que você não ficará 
sozinho nesta crise. Nós vamos enfrentar essa crise, esse coronavírus juntos. 

Podemos não ser capazes de nos encontrar em grandes grupos, mas certamente podemos nos 
encontrar em 8.000 pequenos grupos. Isso se chama comunhão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 
12:27: "Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular". E cada um de vocês faz 
parte desse corpo. Vamos nos comunicar com você todos os dias, prometo isso. Nós nos 
comunicaremos com você por e-mail, texto ou mídia social, não vamos deixar você ficar 
isolado. Agora, se eu não tiver suas informações de contato, preciso obtê-las. E eu vou te contar 
sobre isso em apenas um minuto. Assim, você pode me ajudar a obter suas informações de contato 
para que possamos permanecer em contato com você. Mas eu prometo que você não vai passar 
por isso sozinho. Número dois, prometo que manteremos você espiritualmente saudável durante 
esta crise, mesmo que não possamos nos encontrar no domingo de manhã. Isso se chama 
discipulado. E se você se comprometer a se reunir com seu pequeno grupo a cada semana, 
precisará saber que todos os nossos pastores estão orando 3 João capítulo 1:2 por você. 

3 João, capítulo 1:2, deveria ser um verso temático durante toda a campanha da Igreja de 
Saddleback. Diz o seguinte: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, 
assim como bem vai a tua alma". É isso que estou orando, para que seu corpo fique tão saudável 
quanto sabemos que sua alma é. Número três, prometo que iremos atendê-lo se você ficar 
doente. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso ministério. Cuidamos dos doentes há 40 
anos. Faz parte do nosso DNA. É o C do plano PEACE. Temos praticado o cuidado de doentes 
por quase 20 anos no Plano PEACE, e mesmo antes disso com nossos ministérios de 
assistência. Então, eu prometo a você que, se você estiver nesta igreja, nós o serviremos se você 
ficar doente, não se preocupe. Você não precisa se preocupar ou entrar em pânico. Número quatro, 
por sermos uma igreja orientada a propósitos, prometo que continuaremos a oferecer experiências 
de adoração por meio de nossos pequenos grupos. Você não precisa estar com 5.000 pessoas para 
adorar. 

Jesus disse: "Onde dois ou mais estão reunidos em Meu nome, eu estou no meio deles". E 
ofereceremos as mesmas experiências de adoração com nossas equipes de adoração, líderes de 
adoração e bandas que você normalmente receberia nos cultos de sábado ou domingo em seu 
campus. Esteja você em Buenos Aires, Manila, Berlim, Hong Kong ou qualquer outro 
lugar. Número cinco, prometo que ajudaremos você a ajudar outras pessoas e compartilhar as 
boas novas com seus vizinhos como nunca antes. Essa é a nossa missão. Esta é uma oportunidade 
de ser as mãos e os pés de Jesus no mundo. João 13:35 diz: "Nisto todos conhecerão que sois 
meus discípulos, se vos amardes uns aos outros". Agora, é isso que prometo a você como seu 
pastor. Mas preciso de algumas coisas de você. Eu preciso que você escreva isso e depois 
aja. OK. Número um, preciso das suas informações de contato de emergência. Preciso que você 
me envie suas informações de contato de emergência para que possamos entrar em contato com 
você em qualquer emergência. 

Agora, você fornece essas informações o tempo todo aos médicos e a muitas outras pessoas. E 
como seu médico espiritual, como seu pastor, preciso saber como entrar em contato com você em 
uma emergência. Aqui está o que eu quero que todos me ouçam fazer. Você está assistindo este 
vídeo ou ouvindo um áudio. Quero que me envie um e-mail para 
pastorrick@saddleback.com. É verdade simples, envie um e-mail para 
pastorrick@saddleback.com com o seu celular e seu e-mail, quaisquer que sejam suas 
informações de contato. OK. Você vai fazer isso? Não posso ajudá-lo se não puder entrar em 
contato quando precisar entrar em contato. Número dois, preciso que você se inscreva nas doações 
on-line para que nossa igreja possa continuar servindo a todos. Obviamente, não faremos 
oferendas em um culto porque não as teremos. Então, eu preciso que você fique on-line e se 
inscreva para doações on-line. Agora, novamente, nossa igreja está tão à frente nisso. Agora 



mesmo, antes mesmo de mencionar isso, 65% dos membros da Igreja Saddleback fazem suas 
doações on-line. Mais da metade. Então, se você não está dando online, na verdade é uma 
minoria. 

A maioria das pessoas já criou uma conta de doação automática para que estejam na igreja ou 
não... você não pode estar na igreja toda semana, mesmo nos bons tempos. Muitos de vocês 
estudaram na semana passada em pequenos grupos, particularmente nas congregações 
americanas. Nossas igrejas no exterior não. Você estudou a porta da generosidade na semana 
passada em seu grupo pequeno, e você sabe como isso é importante no seu desenvolvimento do 
caráter espiritual. Eu preciso que você coloque isso em ação prática agora. Deixe-me lembrá-lo 
de um versículo que vimos nesta semana passada em pequenos grupos. 1Coríntios 16:2 diz o 
seguinte: " On the first day of every week…” At Sunday, “On the first day of every week, each 
one of you should set aside some of your money in proportion with your income and give it as 
you’re offering to the Lord." Agora, como você faz isso se não está em um culto na igreja? Bem, 
você ainda pode colocar Deus em primeiro lugar no primeiro dia de cada semana, configurando 
uma conta automática de doações online. Você pode colocar Deus em primeiro lugar no primeiro 
dia da sua semana. 

Você não precisa estar em uma irmandade de grupo grande para fazer isso, pode fazê-lo 
online. Então, eu quero que você fique online, e há um lugar na página da web que mostra como 
fazer isso. E eu vou falar com você sobre isso em apenas um segundo. Número três, aqui está a 
terceira coisa que preciso que você faça. Preciso que você continue se encontrando com seu 
pequeno grupo. Quero que você se encontre com seu pequeno grupo todo fim de semana para 
adorar juntos. Eu ainda vou te ensinar. Não estamos encerrando a adoração, estamos apenas 
encerrando onde adoramos. E no futuro próximo, teremos igreja em casa. Quero que você se 
comprometa com o seu pequeno grupo a dizer: "Esta será a nossa igreja no futuro próximo 
enquanto estivermos lidando com esta crise". Agora, vou voltar à doação para Saddleback 
online. Se você for a saddleback.com/offering, saddleback.com/offering, basta preencher o valor 
do presente que deseja dar e há US$ 1. Há um botão Doando Hoje. 

Agora, você pode continuar como convidado, mas eu sugiro que você vá em frente e faça login, 
configure uma conta com seu e-mail e sua própria senha. Vá em frente e faça isso. Vá em frente 
e faça isso. E então você pode completar as informações de cobrança e pagamento. Você pode 
usar um cartão de crédito, pode usar um cartão de débito, pode usar sua conta bancária, isso é 
muito fácil. E você coloca da maneira que deseja dar, crédito, débito, conta bancária, o que for, e 
pode revisá-la. E então você pode clicar em Enviar, basta clicar uma vez. Você saberá que 
funcionou porque enviaremos uma confirmação para seu e-mail. Certifique-se de nos enviar seu 
e-mail, mas envie-nos um... dê-nos seu e-mail, nós lhe enviaremos um reconhecimento. Agora, 
se você estiver em um dos nossos campi internacionais, quero lhe dizer isso. 

O pastor do campus lhe dará instruções para as doações on-line, seja em Hong Kong, Manila ou 
Berlim, ou Buenos Aires. Onde quer que você esteja, o pastor do seu campus no exterior lhe dará 
essas instruções. Agora, se você precisar de ajuda, sempre pode ligar para 949-609-8138. Você 
pode escrever isso 949-609-8138. Esse é um número importante para você ter durante esta 
crise. São dias da semana das 8:00 às 16:00 e, sábado e domingo, das 8:00 às 20:00. Sábado e 
domingo, são 12 horas abertas. Se você deseja enviar um e-mail, envie um e-mail para 
giving@saddleback.com. Quero terminar esta mensagem particularmente introdutória para onde 
estamos orando por você. Não sabemos tudo o que vai acontecer, mas não temos medo disso 
porque sabemos o fim da história. Nós lemos o último capítulo do livro, nós sabemos que Deus 
está no controle. Sabemos que Deus não se surpreende com isso, que Deus é maior que isso, e 
Romanos 8:28 ainda é verdadeiro: " Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou 
da lei do pecado e da morte". 

Nem tudo está trabalhando junto para todos para o bem, mas está trabalhando para sempre se você 
der a Deus as peças, então vamos fazer isso agora. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai, oro por 
todas as pessoas assistindo a este vídeo ou ouvindo esse áudio onde quer que estejam. Peço que 
lhes dê um espírito de calma. Dê a eles a paz que ultrapassa o entendimento, a paz que é tão 



incomum que... não há razão para estarmos em paz porque há muitas coisas assustadoras no 
mundo. Mas que sejamos testemunhas de paz, calmaria, tranquilidade, alegria, confiança, fé e 
amor ao mundo que nos rodeia. Sabemos que quanto mais escura a noite, mais brilhantes as 
estrelas brilham. Que nossas vidas brilhem na escuridão. Que possamos ofuscar a escuridão. Que 
possamos servir aqueles que estão sofrendo. Que você use até mesmo as coisas ruins que 
aconteceram em Sua glória e em Seu crescimento em Seu reino. Pai, oramos agora por aqueles 
que já são afetados. 

Quem já conhece, oramos por cura em suas vidas. Você é o grande curador. Oramos por sintomas 
leves e recuperação rápida. Para aqueles, Senhor, que o possuem, mas não sabem que o têm, 
oramos para que sejam descobertos muito rapidamente e que possam receber os tratamentos de 
que precisam. Oramos pela cura em suas vidas também. Não nos importamos como você cura as 
pessoas, Senhor, seja milagre ou remédio, apenas as cure. Senhor, sabemos que em um mundo 
em que nos tornamos cada vez mais egocêntricos e autocentrados, você permitiu uma experiência 
que nos forçaria a depender um do outro, nos forçaria a amar um ao outro, forçar para servir e 
ajudar um ao outro. Que a Igreja de Saddleback dê o exemplo. Que possamos cuidar dos 
infelizes. Que possamos proteger os vulneráveis. Que possamos servir aqueles que mais precisam 
em nome de Jesus. Oro para que, como resultado de tudo isso, seja feita a sua vontade na terra 
como no céu. 

Com a cabeça ainda inclinada, pode haver alguém ouvindo, você nunca passou da linha e deu sua 
vida a Cristo. Você não quer passar por essa crise sem a garantia da salvação, porque não sabe o 
que o futuro reserva. Então, ore hoje e diga: "Jesus Cristo, peço que você entre na minha vida e 
me salve. Quero conhecê-lo. Quero aprender a confiar em você. Sei que não posso me salvar. Por 
favor, me ajude a Seu nome. Amém. "Bem, amigos, esta é apenas a primeira de muitas vezes que 
vamos ficar juntos assim. Eu quero você agora em seu pequeno grupo, quando você desligar o 
vídeo, eu quero que você ore um com o outro em algum momento, eu quero que você ore um pelo 
outro. Vou pedir para você rezar por mim, ainda estou me recuperando de uma pneumonia. E eu 
quero que você fale sobre como você pode se apoiar no seu pequeno grupo nos próximos dias. Eu 
te amo. Deus te abençoe, e vejo vocês em alguns dias. 

 


