FAITH AND COMMUNITY INITIATIVE

Que temas faltam de acordo com as discussões com
representantes de organizações religiosas / líderes de
comunidades religiosas de 8 países?
• Vida - não morte; o foco na COVID-19 deve estar na sobrevivência
• Esperança - não tema; funções de distanciamento físico para reduzir a propagação do COVID19
• União – não isolamento; telefone, mensagens, WhatsApp, para quem está em quarentena
• Modelos positivos - prevenção geral, evitar grandes reuniões
• Solidariedade - segurança; para os afectados pela COVID-19, nas nossas casas, congregações e
comunidades
• Celebração - não estigma; para aqueles que melhoram ou curam
• nfluência - cria esperança, gratidão, compaixão; os líderes religiosos podem usar os seus
sermões/reuniões virtuais, mensagens/rádio/TV
Para mais informações, entre em contato com Susan Hillis shillis@cdc.org

VIDA
•

Podemos ter esperança diante da COVID-19! A maioria dos casos de
COVID-19 são leves; a maioria das pessoas que contraem COVID-19 se
recuperam; e cada pessoa pode contribuir para a prevenção de novos
casos tomando medidas simples como distanciamento físico,
higienização das mãos, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, usar
máscara facial e evitar aglomerações.

•

A vida é um presente de Deus que temos o prazer de partilhar, proteger
e celebrar com os nossos irmãos e irmãs.
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•

A COVID-19 pode ser derrotada graças aos nossos esforços conjuntos - para
que tenhamos vida e a tenhamos em abundância: limpe as mãos com
frequência; tussa ou espirre em direção ao cotovelo dobrado; evite tocar os
olhos, nariz e boca; limite encontros sociais e o tempo gasto em lugares
lotados; e, quando estiver com outras pessoas, use máscara facial!

•

Ações incríveis de gentileza estão ocorrendo em todo o mundo para
impedir a disseminação da COVID-19. Promova a vida!

•

Podemos lutar juntos contra a violência e o abuso durante a COVID-19!

VIDA
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•

Fale palavras amáveis e de incentivo aos seus filhos. Eles têm sido verdadeiros
heróis nestes tempos!

•

A sua vida tem valor! Proteja-se: lave as mãos; use máscara; evite locais cheios;
atente-se a distância!

•

A vida é um presente precioso; trate-a como tal: protegendo-nos a nós
mesmos e aos membros de nossas comunidades religiosas da COVID-19,
utilizando máscaras; lavando as mãos regularmente, mantendo distanciamento
físico e evitando grandes aglomerações.

•

Vamos denunciar o abuso e a violência nas nossas comunidades religiosas. A
Vida é um Presente de Deus.

ESPERANÇA

• Como líder religioso, dar esperança às pessoas é a minha
responsabilidade. Juntos podemos vencer a COVID-19! OU Dar
esperança às pessoas é uma responsabilidade fundamental
dos líderes religiosos e da comunidade religiosa. Juntos
podemos vencer a COVID-19!
• Ao seguirmos as ações recomendadas, como distanciamento
físico, lavagem das mãos e uso de máscara facial, podemos
impedir a disseminação da COVID-19 juntos!
• Juntos podemos vencer a COVID-19!
• Que a esperança, a verdade, a empatia e a gentileza
continuem sendo os nossos firmes fundamentos.
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• Em meio às dificuldades que continuamos a suportar,
podemos encontrar conforto nas histórias de esperança e
solidariedade, e continuar a ver valor nas lições positivas e
motivantes surgem.
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ESPERANÇA

• Diante de qualquer desafio, nós permanecemos - com compaixão,
esperança e amor.
• Seja forte, corajoso e mantenha a esperança! Dezenas de milhares de
cientistas estão trabalhando sem parar; pesquisadores estão
encontrando maneiras criativas de doarem os seus tempos, recursos
e experiência para derrotar a COVID-19.
• A busca por uma vacina contra a COVID-19 uniu as comunidades
científicas e médicas do planeta de formas sem precedentes. Vamos
nos unir em oração para apoiar os seus trabalhos!
• Em tempos de COVID-19, é o espírito de união global que nos dá
esperança – A COVID-19 será derrotada assim que todas as pessoas,
em todos os países, estiverem protegidas do novo coronavírus por
meio de nossas ações conjuntas.

ESPERANÇA
• Seja a voz de esperança e sabedoria nestes tempos desafiadores - Compartilhe informações
científicas precisas sobre a COVID-19 em sua comunidade religiosa. OU Quero ser a voz de
sabedoria durante estes tempos difíceis: Estou compartilhando informações científicas
comprovadas sobre a COVID-19 na minha comunidade religiosa.
• Seja o mensageiro de esperança e solidariedade na sua comunidade religiosa OU Eu sou o
mensageiro de esperança e solidariedade na minha comunidade religiosa.
• Seja Prudente. Realize os seus Sonhos! E siga as ações recomendadas, como lavar as mãos
com frequência e utilizar máscara facial para proteger a si e aos seus entes queridos da
COVID-19 OU Quero realizar os meus sonhos, por isso protejo a mim e aos meus entes
queridos da COVID-19 seguindo as ações recomendadas, como lavar as mãos com frequência
e utilizar máscara facial.
• Esperança: Leve mensagens de esperança!
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UNIÃO
•

Deus está por todo o lado, Ele não está de quarentena!

•

Podemos estar fisicamente distantes E socialmente unidos utilizando telefones, opções digitais e virtuais.

•

Se você se sente sozinho, entre em contato conosco: na nossa comunidade religiosa criamos um grupo de apoio
através do qual as pessoas podem compartilhar os seus desafios e, juntos, identificarmos algumas soluções para
ajudar uns aos outros.

•

Vamos organizar-nos de forma que os membros da comunidade apoiem aqueles que moram sozinhos ou que
possam precisar de comida, água ou outros suprimentos.

•

Em tempos de COVID-19, é o espírito de união global que nos dá esperança – A COVID-19 será derrotada assim que
todas as pessoas, em todos os países, estiverem protegidas do novo coronavírus por meio de nossas ações
conjuntas.

•

Estamos juntos nisto, mas devemos permanecer afastados. Por favor mantenha a distância entre si e os outros.

MODELOS POSITIVOS
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•

Lidere pelo exemplo! Incentive os membros da comunidade a servir de modelo para as suas famílias, amigos e comunidade,
seguindo os conselhos dos médicos, autoridades de saúde locais e governo sobre a COVID-19.

•

Incentivo os meus filhos a praticar hábitos saudáveis por meio de canções e danças: isso os ajuda a se sentirem mais seguros; a
entender melhor a importância da sua participação para prevenir a disseminação da COVID-19; e aprender o que é união
significativa.

•

Nós, Jovens Líderes Religiosos, ficamos firmes pela saúde:
cuidamos dos grupos vulneráveis da nossa comunidade lavando as
mãos, utilizando máscaras e mantendo o distanciamento físico.

•

Homens fortes são modelos positivos. Enquanto buscamos os
nossos sonhos para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa
comunidade religiosa, para a nossa nação, seguimos todas as
medidas necessárias para mitigar a disseminação da COVID-19.

•

Ame ao próximo como a si mesmo! Proteja os membros
vulneráveis de sua comunidade lavando as mãos, utilizando
máscara e mantendo o distanciamento físico.

SOLIDARIEDADE

FAITH AND COMMUNITY INITIATIVE

•

Todos nós precisamos estar informados sobre os riscos da COVID-19 para que possamos proteger e cuidar uns dos
outros.

•

Ame ao próximo como a si mesmo! Ao respeitar as medidas dos governos para impedir a disseminação da COVID19, estamos amando ao próximo como Deus ama.
•

Não se esqueça: ao seguir as recomendações e medidas para protegermos a
nós mesmos, aos nossos entes queridos e à nossa comunidade da COVID-19,
ajudamos aqueles que trabalham na linha de frente, como enfermeiras e
médicos, a melhor apoiarem as pessoas que precisam de cuidados.

•

Quando visito pessoas enfermas, lavo as mãos antes e depois da visita e
mantenho distância física, mesmo quando rezo pelos outros. As orientações
nacionais sobre máscaras faciais são essenciais e todos devemos segui-las!

•

Cuidar uns dos outros significa evitar aglomerações! Utilize as redes sociais e
ferramentas da tecnologia moderna para se unir em oração. Mesmo sem
estar próximo fisicamente, você pode juntar-se a outros em comunhão de
oração.

SOLIDARIEDADE
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• Nenhuma ação é insignificante: Lidere pelo Exemplo: utilize máscara, mantenha a distância física,
lave as mãos e REZE!
• Estenda a mão para mostrar compaixão pelos outros durante os períodos de confinamento e
limitação à circulação.
• Seja o instrumento da presença de Deus para as pessoas que sofrem com a COVID-19. Permita
que sintam o toque curador de Deus por meio de nosso cuidado compassivo.
• Todos devemos reservar um tempo para ficar com os nossos filhos: eles vão guardá-lo para o
resto de suas vidas, assim como cada um de nós, líderes e pais.
• Utilizo máscara como um ato de AMOR, para proteger os idosos da minha comunidade que estão
especialmente em risco.

CELEBRAÇÃO

• Na nossa comunidade religiosa, damos as boas-vindas e celebramos os
profissionais de saúde e as pessoas que se recuperaram da COVID-19.
• A vida é um presente precioso de Deus e estamos honrados por haver
pessoas que se recuperaram da COVID-19 como membros da nossa
comunidade religiosa!
• Celebramos a saúde no corpo e na alma de todos aqueles que se
recuperaram da COVID- 19.
• Celebramos a sua saúde e recuperação da COVID-19!
• Celebramos todos os profissionais de saúde da linha de frente!
• Compartilhamos compaixão e amor por aqueles que estão doentes: eles
são filhos de Deus que devem ser celebrados. Não devem NUNCA serem
estigmatizados.
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CELEBRAÇÃO
• (Nós) Compartilhamos lindas histórias de profissionais de
saúde, voluntários e pessoas que estão se recuperando da
COVID-19.
• Há sinais cada vez mais fortes de esperança e solidariedade,
um sentimento e desejo de união - isso tem de ser
celebrado! Partilhe as suas histórias de esperança!
• A Vida é um presente precioso de Deus. Aproveite todas as
oportunidades para valorizar a vida daqueles que se
recuperaram da COVID-19.
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INFLUÊNCIA

Nós, líderes religiosos, estamos a
partilhar mensagens de prevenção para
cessar a disseminação da COVID-19.
Vamos viver, manter a esperança, nos
unir, cuidar e celebrar juntos!!!
Lidere pela frente!

