
Ministração Bispo John Bassi 

Tema: Atos 2 - Perseverar no tempo de coronavírus 

 

O mundo espiritual e a quarentena 

 “Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste 

mundo terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo!” João 16.33 

Para iniciarmos o tema perseverança nessa época de pandemia do Covid-19 

precisamos, antes de tudo, entender duas coisas: 

 

1. O que está acontecendo no mundo espiritual.  

Com certeza vocês estão sendo ministrados por alguém da sua igreja, mas 

entenda primeiro que o que está acontecendo é algo espiritual. E quando 

identificamos algo espiritual reagimos como? Espiritualmente. Amém? 

Entenda que há algo espiritual acontecendo, e como é que podemos reagir 

espiritualmente? Precisamos enxergar na bíblia exemplos de situações parecidas 

com essa. Poderíamos citar várias situações e enxergar como as pessoas na bíblia 

reagiram. Como eles reagiram em situações de guerra? De afronta? De pressão? 

E nós como cristão temos o privilégio de termos a bíblia como um guia para 

nos direcionar no dia mal.  

Guarde o seu coração, não se desespere. Fique em paz. Por quê? Porque 

agora é o tempo de vermos a diferença daquele que serve e daquele que não serve 

a Deus. Entenda que existe algo no mundo espiritual, e que Deus já nos deu um 

caminho, uma direção, através da palavra. Então o que eu tenho que fazer? Focar 

na palavra, se basear na palavra,  

 

2. Entenda que as coisas espirituais acontecem no mundo espiritual, mas a 

nossa atitude precisa acontecer. Eu sempre brinco com vocês “nada de ociosidade”. 

Claro que há o momento para você curtir, mas quantos filmes você já assistiu? E 

quantas coisas você deixou de fazer?  Quantas matérias no jornal você assistiu ou 

leu sobre coronavírus (morte, contaminação etc.)? e quantas coisas você já deixou 

de fazer no tempo livre?  

Cuidado com esses meses que ficou em casa. Se você ficou, por exemplo, 5 

meses em casa, permaneceu 5 meses vendo filmes? Vendo reportagens? O que 

você fez? Pense nisso, nas oportunidades. 



De acordo com pesquisas e as expectativas haverá mais pessoas morrendo 

de fome do que de coronavírus. Mais pessoas passando necessidade do que a 

enfermidade, e agora?   

 

Como você demonstra que está ciente sobre a existência do mundo 

espiritual 

“As armas com as quais lutamos não são humanas; pelo contrário, são 

poderosas em Deus para destruir fortalezas” 2 Coríntios 10.4  

Você demonstra sua consciência sobre o mundo espiritual quando você: 

1. Reage; 

2. Lê a bíblia;  

3. Assiste histórias sobre a bíblia; 

4.  É ministrado. 

E quais têm sido as suas atitudes nesse tempo? 

 Você é daqueles que dizem: Ah! E agora? Estou perdido! 

 Glória a Deus que você está perdido. Glória a Deus que você tem um tempo, 

porque agora Deus te dará um caminho e estratégias que você nunca teve, mas 

você tem que estar atento, não seja refém. Você tem que declarar: eu não sou refém 

do coronavírus.  

 

Dar a volta por cima na vida profissional 

“Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. 

Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada”. João 21.3 

“Ele lhes perguntou: Filhos vocês tem algo para comer? Não responderam 

eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles 

lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes”. João 

21.5-6. 

Talvez você seja uma das pessoas que tem dito: Ah! Minha vida profissional 

está estagnada!  

Glória a Deus. Eu sempre os incentivei a empreenderem, a serem 

empreendedores, a não dependerem de salário fixo. Então, você pensa: Mas o que 

eu faço agora?  Agora, você terá que aprender a empreender! 



Eu trabalhei com registro na carteira durante 5 anos, mas quando assumi a 

primeira igreja, eu renunciei ao trabalho com registro na carteira, e passei a 

empreender.  

Este é um tempo no qual você irá empreender, em nome de Jesus. Um tempo 

de ensinar as pessoas que convivem com você a não se desesperaram, a serem 

empreendedores. Como? Deus dará caminhos, e ele sempre dá caminhos. 

 

A Igreja em união para vencer essa batalha 

A palavra de Deus diz: 

“Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.” Atos 

2.44 

Essa palavra é tremenda, porque estamos vivendo o que foi descrito em Atos 

2. Estamos unidos não como igreja local, mas sim unidos no mesmo espírito, em 

comunhão. Como? Estando no mesmo espírito.  

O que é unânime? É ter o mesmo sentimento, o mesmo espírito, é a mesma 

conexão, mesmo longe. E agora como tem sido? Agora é um novo formato, e eu 

tenho certeza de que nesse tempo você irá aprender muito mais com Jesus sobre 

evangelho, sobre ser cristão, do que todos os anos que você já é convertido.  

Então alguém pode pensar: E agora com toda essa pandemia, como será? 

Nós sabemos que quem cuida da nossa vida é o Senhor e que fazemos nossos 

planos, mas quem dirige nossos passos é Deus. Há um versículo claro sobre isso: 

“Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina 

os seus passos”.  Provérbios 16.9 

É tempo de estarmos unânimes no mesmo espírito, no mesmo pensamento. 

Amém? 

 

 

 

Não se isole das coisas espirituais 

Nós temos que zerar a ociosidade, zerar o isolamento, zerar tudo negativo. 

Nós não podemos nos isolar das pessoas da mesma fé e nos alimentarmos das más 

noticias. Se as más notícias têm te abalado, pare de ouvir, ler ou assistir. É 

quarentena? Então pare de ouvir, faça quarentena de notícias ruins. Se afaste delas 

e pronto. Acabou.  



Você está se alimentando de que? Nestes dias você pode aproveitar para 

fazer coisas que estavam estagnadas em sua vida, porque você não tinha tempo. 

 Queridos esse tempo vai passar. Mas teremos muitos cristãos que perderão, 

literalmente, o tempo de aproveitar tudo que o Senhor preparou para nós.  Que isso 

não aconteça nem comigo e nem você.  

Onde cada um de nós tem ficado neste isolamento social? Em casa, isolados 

do mundo lá fora. Mas não somos pessoas isoladas, somos a igreja de atos 2. 

Temos uma palavra, aliás, várias. Temos direções, cobertura. Em nome de Jesus. 

Amém?  

 

Enxergar as oportunidades que Deus tem nos dado 

 “louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava 

todos os dias os que iam sendo salvos”.  Atos 2.47 

Estou enxergando a maior oportunidade das nossas vidas de pregar através 

do Zoe Dance, de pregar através da Cia. Praise de dança. Oportunidades como 

nunca encontramos antes, de impulsionar os vídeos, de fazer com que as pessoas 

vejam. Eu tenho recebido todos os dias vídeos de crianças, pessoas fazendo o Zoe 

em casa, e isto é um projeto que Deus deu para nós. Pessoas estão assistindo em 

casa as coreografias da Cia. e se emocionam.  

Em contrapartida aumentaram o número de acessos a sites pornográficos, 

bateu recorde. Por quê? Porque satanás sabe trabalhar. Nunca houve o número de 

acessos a sites deste tipo como está tendo nesse tempo. Por quê? Porque satanás 

está trabalhado com o que tem. Será que nós estamos trabalhando com o que 

temos? Será que aquilo que Deus te deu você esta trabalhando? Ou você está 

assistindo filmes e séries? Não há problema em assistir, mas com consciência 

tranquila de que aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus te deu, você está 

fazendo. 

 

O que fazer durante o isolamento 

Esses meses de isolamento acabarão, mas o que nós iremos fazer durante 

eles? Nós iremos nos fortalecer. Nós iremos:  

1. Orar, ou seja, ter mais comunhão com Deus;  

2. Ler a Bíblia Sagrada para sermos direcionado por Deus através da palavra; 

3. Agir. Não ficar parado esperando tudo passar, e sim fazer a nossa parte. 



É para usar a rede social? Então vamos agir. Isso é entender o propósito, o 

propósito de Deus na nossa vida.  

Qual é o seu dom? É dançar? Esse é o seu dom? É o que você ama fazer? 

Então é com ele que você irá salvar vidas. É postando vídeo seu dançando e 

dizendo que você teve experiências dançando. Deus te deu a ferramenta.   

Tenho passado bastante tempo trabalhando, orando, buscando direção em 

Deus! Nós precisamos agir com o que temos.  Com o que Deus já nos deu. Neste 

momento tenho mais tempo para criar coisas novas. Eu poderia estar desesperado, 

pois perdi muitos contratos firmados há anos. E agora? Agora surgiu a oportunidade 

de criar coisas novas. Surgiu a oportunidade de fazer o que nunca fiz. Ou de usar o 

que eu tenho o que você tem para fazer acontecer.  

Há muitas pessoas chorando, desesperadas. Pessoas que perderam tudo e 

querem cometer (ou cometeram) suicídio. Por que eles agem assim? Para eles qual 

é a solução? É aquela que satanás oferece. 

 

Faça mais do que você fazia antes  

 “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, 

porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem 

conhecimento, nem sabedoria alguma”. Eclesiastes 9.10  

Nós iremos fazer mais do que fazíamos, e utilizar as ferramentas que o 

Senhor nos deu para fazer o nosso evangelismo. Não há mais a possibilidade de 

gravar nas ruas? Mas é possível compartilhar as coreografias que já fizemos.  Não é 

possível gravar novos vídeos neste momento com todos juntos?  Mas dá para 

repostar, marcar pessoas com o que nós já temos. Temos centenas de vídeos, 

vamos evangelizar com o que Deus nos deu. Que alternativa temos? Não temos 

outra. Guarda isso. O Senhor nos deu o zoe fight em 2017, e estava há um ano 

parado e eu agoniado, orando e Deus falou que será cura para as pessoas, será um 

suprimento para sua casa e para quem quiser.  

 Fazemos aulas ao vivo, colocaremos coreografias, meditação no programa 

do Zoe Dance.  

Vamos fazer algo. Resumindo. Temos que: 

 1. Orar para ter comunhão com Deus; 2. Meditar na palavra, para ter uma 

direção; 3. E agir. 

 



Você não está de férias 

 “Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os 

mortos e Cristo resplandecerá sobre ti”. Efésios 5.14 

 Quais são as atitudes que você tem tomado? Você tem ficado em casa o dia 

inteiro? Vai continuar assim? O Senhor não te chamou para ficar ocioso, para férias. 

Não são férias! Isso é uma palavra de Deus para tua vida.  

É hora de trabalhar mais e não de ficar parado. É hora de evangelizar mais do 

que a gente evangelizava. É hora de se movimentar mais. Guarde essa palavra, 

você não está de férias. Você terá momentos pra curtir. O Senhor te dará caminhos. 

Se posicione, porque o Senhor usará você. Ele nos usará para alcançar, salvar 

vidas. 

O número de pessoas em depressão agora é avassalador, porque estão 

presos em casa. Tem muita gente que mora sozinha. Você que é líder! Descubra as 

pessoas que moram sozinhas. Liguem para a pessoa todo dia. Faça isso! Faça 

aliança em dois! Vamos nos mover! 

 Não é tempo de férias, porque se você ficar de férias a necessidade 

financeira vai bater na sua porta, se já não está batendo, e ai? Você irá esperar? Se 

mova, se mexa. Durma menos, acorde cedo. Agora é o momento de dormir menos 

ainda para você ter estratégia. Não pense que porque é quarentena você pode 

acordar as 11h00, fazer um algo para comer e pronto. Tudo bem. E depois você irá 

se alimentar de que?  

O número de depressivos crescerá. Nós temos o Zoe Dance para levar 

alegria às pessoas. Dê uma aula de Zoe ao vivo no seu Instagran. Escolha uma 

coreografia e começa a dar aula de Zoe. Leve alegria, a palavra. 

 

Seja portador de boas notícias 

“Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele 

salvará o seu povo dos seus pecados”. Mateus 1.21 

Você não é portador de más noticias. Você é portador de boas novas, de 

alegria. O seu ministério é o ministério da alegria, mas se você ficar em casa de 

férias, o dom que Deus te deu está sendo enterrando. Agora é hora de você usar o 

dom que o Senhor te deu. Amém? 

Crie!  Vá criando em nome de Jesus. 

Que Deus abençoe cada um de vocês.  



“Esta é a história das origens dos céus e da terra. no tempo em que foram 

criados: Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus”. Gênesis 2.4  

Vamos criar. O nosso Deus é o Deus de criação.  

Tenha metas! Crie! Busque o que Deus te deu! Lute pra conseguir! Entre nos 

lares.  

Casais conversem! Orem! Se reúnam! Criem estratégias! Criem. 

Deus dá milhares de ferramentas para vocês, basta você usá-las.  


