
Covid-19: Guia para os Governos

Trabalhar com líderes religiosos para apoiar 

medidas de saúde pública



Dados actualizados à data de 16 

de Abril de 2020

Os governos podem aproveitar a confiança, o alcance e o apoio prático de líderes 

religiosos para dar respostas eficientes em termos de saúde pública
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Liderança e coordenação. Os líderes religiosos a nível nacional, regional e local gozam de uma 

grande influência e capacidade de organização da comunidade. Podem ajudar a enquadrar as 

abordagens, o que aumenta as probabilidades de sucesso.Os governos devem fomentar a 

confiança junto de organizações confessionais (OC) e integrar as mesmas nas fases de 

planeamento, decisão e implementação em todos os níveis da resposta governamental.

Medidas de saúde pública. Os líderes religiosos podem emprestar a sua reputação e alcance da 

sua mensagem aos governos, a fim de apoiar a mudança comportamental e o cumprimento das 

medidas de distanciamento social e outras medidas de mitigação. Os governos devem facilitar 

esta abordagem através da transmissão de comunicações factualmente correctas.

Contra-narrativa. Uma minoria de líderes religiosos poderá promulgar informações deturpadas 

com fundamentos religiosos, que promovem práticas que colocam as comunidades em risco. Os 

governos devem educar e incentivar os líderes religiosos influentes para combater, de forma 

activa, estas narrativas.

Prestação de serviços sociais. As comunidades religiosas são o principal prestador de serviços 

sociais não estatais, incluindo nutrição e Água, Saneamento e Higiene (WASH). Os governos, as 

OC e as organizações comunitárias devem trabalhar em articulação com os líderes religiosos para 

prestar apoio prático, espiritual e psicossocial a comunidades em crise, especialmente às pessoas 

vulneráveis.
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de Abril de 2020

Solução: foram mobilizados 700 líderes 

religiosos e 20.000 voluntários para 

distribuir redes e mensagens para a 

prevenção da malária a 3 milhões de 

beneficiários.

Quando a confiança nos governos é frágil e o alcance dos mesmos é 

limitado, interlocutores de confiança são essenciais para o sucesso das 

respostas de saúde pública. 
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Problema: em 2014, os liberianos não 

confiaram no seu governo, fazendo com que 

a campanha nos meios de comunicação 

social sobre o Ébola fosse um fracasso.

Ébola na Libéria

Solução: os líderes comunitários e 

religiosos foram mobilizados para recrutar 

voluntários na comunidade a fim de 

disseminar informações, responder a 

perguntas e envolver os cidadãos.

Fontes: US National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine National Institutes of Health, It Took Spirit and Resilience to Defeat Ebola in Liberia,  

Lessons Learned from Faiths Act in Sierra Leone

Problema: em 2010, a Serra Leoa 

carecia do alcance para disseminar o 

equipamento e as mensagens essenciais.

Malária na Serra Leoa

Mobilizar os líderes 

religiosos

Exemplos de respostas do Tony Blair Institute

Os líderes religiosos e as organizações 

religiosas podem, potencialmente, 

influenciar a educação para a saúde, a 

promoção da saúde e resultados de saúde 

positivos entre os membros da sua 

comunidade de fé. Além disso, também 

constituem um potencial canal de acesso a 

populações em risco, incentivando a 

utilização do serviço de saúde.

Centro Nacional dos EUA para Informações 

Biotecnológicas

Enquanto guardiães dos valores culturais 

quotidianos, os líderes tradicionais e 

religiosos impõem mais respeito e 

autoridade no seio das suas comunidades 

do que técnicos de saúde qualificados, 

mas desconhecidos, que podem ser 

facilmente vistos como pessoas com 

objetivos suspeitos.

Biblioteca de Medicina dos EUA

Institutos Nacionais de Saúde  

Estabelecer a confiança

Saúde Pública e Líderes Religiosos

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738666/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4709130/
https://institute.global/advisory/it-took-spirit-and-resilience-defeat-ebola-liberia
https://institute.global/advisory/lessons-learned-faiths-act-sierra-leone
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Fomentar a confiança para envolver efectivamente os líderes religiosos 

através destas seis abordagens
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Combater a desinformação e as 

teorias da conspiração sobre a 

pandemia, particularmente aquelas 

de motivação religiosa, que 

representam um risco de 

transmissão da Covid-19, 

trabalhando de perto com líderes 

religiosos.

Difundir as principais

mensagens de saúde que são 

adequadas aos ensinamentos e 

práticas religiosas locais, 

aproveitando os conhecimentos e o 

alcance dos líderes religiosos. 

Recorrer a OC e líderes religiosos 

com conhecimentos de saúde para 

educar as suas congregações sobre as 

razões subjacentes à política 

governamental com um enfoque no 

distanciamento social e, quando 

disponível, a importância do acesso ao 

tratamento. Apoiar com soluções 

tecnológicas, sempre que possível.

Colaborar em prol de um benefício 

mútuo com líderes religiosos capazes 

de representar os interesses de todos 

os grupos religiosos e minoritários, 

integrando-os em estruturas de gestão 

de crises e nos processos de 

planeamento desde o nível local até 

ao nacional.

Capacitar as OC e os líderes 

religiosos para serem autónomos, mas 

construtivos, com vista a ajudarem o 

governo a suprimir a transmissão da 

Covid-19. Evitar a criminalização de

líderes religiosos dissidentes; ao invés, 

integrá-los no esforço nacional.

Sensibilizar o governo e os 

actores no domínio da saúde e 

segurança para implementar a 

política governamental de uma 

maneira que reflicta um 

entendimento e sensibilidade para 

com os ensinamentos e as práticas 

religiosas de todos os grupos 

religiosos e minoritários.
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Os líderes religiosos podem apoiar a mudança comportamental, reforçar as 

mensagens de saúde pública, e disponibilizar instalações e serviços comunitários
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• Divulgar comunicações contextualizadas nas escrituras, contribuindo para os esforços de saúde 
pública.

• Retirar o estigma da contracção da doença e reduzir a pressão social para adoptar práticas socio-
religiosas que minem os esforços de supressão (p. ex., não assistir a serviços religiosos).

Mudança 

comportamental

• Apoiar a implementação de políticas de saúde através das estruturas organizadas existentes de 
comunidades confessionais para mobilizar a acção comunitária.

• Providenciar pontos de contacto com cada nível do governo (nacional, regional, local).
Coordenação 

• Disponibilizar locais de culto e outras instalações próprias para as respostas de saúde pública, 
incluindo para actividades de formação e armazenamento e distribuição de suprimentos e 
consumíveis essenciais.

Instalações

• As OC dinamizam a prestação de serviços sociais, nutrição e WASH para ajudar a apoiar as 
respostas da Covid-19, quando exequível, e para mitigar as vulnerabilidades decorrentes do 
distanciamento social, como a pobreza alimentar.

Prestação de serviços 

sociais

• Aproveitar as redes de influência e comunicações para contrariar, de forma proactiva, a 
desinformação prejudicial baseada em fundamentos religiosos que é do domínio público.Contra-narrativa

• Adaptar e suspender os serviços e encontros religiosos em linha com a política de supressão do 
governo.

• Garantir que os serviços sociais de base confessional são prestados em conformidade com os 
requisitos de distanciamento social. 

Distanciamento   

social
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de Abril de 2020As organizações confessionais podem desempenhar um papel de 

coordenação desde o nível nacional até ao nível comunitário para ajudar 

a alcançar resultados eficazes em matéria de saúde pública. 
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As organizações confessionais exercem a sua actividade como instituições sem fins lucrativos, registadas ou não, cujas 

estruturas muitas vezes complementam as estruturas nacionais de governação 

Governo OC

Cristãs Muçulmanas Judaicas Exemplos de apoio das OC à saúde pública

Nacional Província, 

Arquidiocese, 

Associações

Ministério de Assuntos 

e Dotações Islâmicas, 

Conselho Religioso 

Sénior, Associações e 

Federações

Beit Din, Rabino-

Chefe

Aconselhar o governo nacional

Apoiar as políticas públicas de saúde

Reger a adaptação às práticas religiosas

Condado, Estado, 

Província

Dioceses, catedrais, 

secções

Mesquitas, 

Associações e 

Federações

Beit Din, 

Sinagogas

Promulgar a adaptação das práticas religiosas, implementar e 

monitorizar

Prestar serviços sociais

Distrito, 

Município

Paróquias, igrejas Mesquitas Beit Din, 

Sinagogas

Implementar práticas religiosas adaptadas

Prestar serviços sociais e providenciar instalações

Comunidade Paróquias, igrejas Mesquitas Sinagogas Implementar práticas religiosas adaptadas

Reforçar as mensagens de saúde pública

Prestar apoio prático e psicossocial

Defender as famílias carenciadas

Prestar aconselhamento aos decisores políticos sobre o contexto local

O termo “líder religioso” inclui homens, mulheres e jovens que ocupam cargos, formais ou informais, de autoridade espiritual e 

organizacional. Também podem ser Líderes Tradicionais de pleno direito (como sultões, emires, reis e príncipes)

Associações e Federações:
Exemplos: a Associação Cristã da Nigéria, o Conselho Superior dos Muçulmanos 

Quenianos e o Conselho do Representantes Judaicos da África do Sul

Autoridades Religiosas:
Exemplos: O Papa, o Grande Imã, o Rabino-Chefe

Organizações humanitárias:
Exemplos: Catholic Relief Services, Islamic Relief, World Jewish Relief

Congregações:
Exemplos: membros de igrejas, mesquitas e sinagogas lideradas por pastores, 

imãs e rabis respectivamente
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• Comunicar e 

exemplificar as 

directrizes do 

governo e os

imperativos e 

precedentes das 

escrituras.

• Capacitar as 

mulheres e os 

jovens

• Sensibilizar os 

prestadores de 

serviços locais

• Resolver litígios

• Ser um exemplo de 

comportamento 

responsável 

recebendo 

tratamento 

publicamente e 

publicitando o 

mesmo

• Prestar 

aconselhamento 

sobre políticas e 

discurso público

• Elaborar planos de 

contingência para:

(1) distanciamento 

social

(2) coordenação 

humanitária

(3) apoio social à 

comunidade

(4) angariação de 

fundos

(5) flexibilização das 

restrições

• Implementar planos 

de contingência

• Contrariar as 

narrativas que 

estigmatizam a 

infecção

• Combater a 

marginalização, 

exclusão, violência 

doméstica ou 

comunitária

• Combater o risco de 

propagação do 

contágio

• Prestar apoio às 

pessoas mais 

vulneráveis na 

comunidade local

• Mobilizar a 

comunidade

• Angariar fundos para 

a comunidade local

• Coordenar com 

organizações 

humanitárias

• Apoiar a 

reintegração de 

pessoas 

recuperadas na 

comunidade

• Providenciar 

instalações para fins 

de tratamento ou 

armazenamento, tais 

como:                      

(1) átrios e cozinhas 

de igrejas, 

mesquitas, 

sinagogas;             

(2) parques de 

estacionamento;     

(3) casas 

residenciais não 

utilizadas ou outros 

alojamentos

• Angariar fundos para 

o fornecimento de 

equipamentos e 

suprimentos 

essenciais para os 

serviços de saúde 

locais

Os líderes religiosos podem levar a cabo um amplo leque de actividades

de apoio em linha com as directrizes nacionais e as condições locais

Coordenação
Mudança 

comportamental

Distanciamento 

social

Contra-

narrativa

Prestação de 

serviços 

sociais

Instalações

• Comunicar e ser um 

exemplo de

distanciamento 

social.

• Alterar as práticas 

religiosas

• Encerrar 

determinados locais 

de culto

• Providenciar formas 

alternativas de culto 

(online)

• Mobilizar o apoio 

comunitário mútuo

• Gerir a retoma em 

segurança das 

práticas religiosas 

em grupo, quando as 

restrições forem 

flexibilizadas
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Os festivais religiosos de larga escala comportam um elevado risco de transmissão 

e poderão exigir uma acção direccionada por parte do governo

Data(s)

* aproximada(s)
Evento/Ocasião

Grupo 

Confessional
Actividades típicas

23 Abr – 23 Mai* Ramadão Muçulmano
Jejuar, ir à mesquita, as famílias e os amigos tomam o pequeno-almoço juntos durante o 

Ramadão.

24 Mai * Eid-ul-Fitr Muçulmano
Ir à mesquita, refeições de celebração com os amigos e a família, distribuição de alimentos a 

outras pessoas

31 Mai Pentecostes Cristão Ir a um serviço religioso

28 Jul – 2 Ago* Hajj Muçulmano Peregrinação internacional a Meca.

30 Jul – 3 Ago* Eid al-Adha Muçulmano
Ir à mesquita, refeições de celebração com os amigos e a família, distribuição de alimentos a 

outras pessoas

19 – 20 Set Rosh Hashanah Judeu Encontros familiares, ir à sinagoga

28 Set Yom Kippur Judeu Ir à sinagoga

29 Set* Ashura Muçulmano Sermões, apresentações públicas, procissões (específicas dos países/regiões)

3 Out – 4 Out Sukkot Judeu Refeições de celebração e serviços da sinagoga

29 Out* Milad-un-Nabi Muçulmano Encontros públicos e ir à mesquita

14 Nov Diwali Hindu/Sikh Refeições em família, templos e encontros da comunidade

25 Dez Natal Cristão Ir a um serviço religioso, refeição de celebração em família

7

Serviços de

culto 

Reuniões 

sociais/familiares

Viagens interurbanas 

para festivais religiosos

• Encerramento completo dos locais de culto

• Implementar planos de contingência para 

os cultos e apoio online

• Incentivar a celebração de festivais 

religiosos em casa

• Mobilizar o apoio comunitário mútuo

• Viagens proibidas

• Cancelar festivais em larga escala que 

atraem visitantes locais e internacionais

Ação/Mitigação
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Exemplos de mecanismos de coordenação entre o governo 

e as OC

Fontes: COVID-19: Why we are locking down in Delta – Aniagwu,  President Cyril Ramaphosa meets religious leaders on Coronavirus Covid-19 outbreak, Coronavirus: Somaliland strives 

alone
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Aconselhamento político Consulta

O Ministro da Informação do 

Estado do Delta. Após uma 

reunião do Grupo de Acção do 

Estado, a Associação Cristã da 

Nigéria e grupos muçulmanos, o 

governo e líderes religiosos 

acordaram a implementação do 

distanciamento social nos locais 

de culto.

O Presidente Cyril

Ramaphosa reuniu com 

líderes confessionais para 

reforçar a resposta nacional 

ao surto de coronavírus.

Integração

A Somalilândia estabeleceu um 

Grupo de Acção Nacional para 

coordenar os esforços para 

suprimir a Covid-19. O Presidente 

e o Ministro dos Assuntos 

Religiosos trabalharam em 

conjunto na resposta de 

emergência para incluir as 

autoridades religiosas usando os 

sermões à sexta-feira.

https://www.vanguardngr.com/2020/03/covid-19-why-we-are-locking-down-in-delta-aniagwu/
https://www.gov.za/speeches/president-meet-religious-leaders-virus-outbreak-19-mar-2020-0000
https://unpo.org/article/21796


Exemplos de líderes religiosos que apoiam a mudança 

comportamental

9

Fontes: NSCIA on COVID-19 and Muslims in Nigeria, Orthodox virus response mixes observance with defiance, Lessons not learnt? Faith leaders and faith-based organisations in 

the DRC Ebola response

Influência Combate à estigmatizaçãoApoio Religioso

O Conselho Superior da Nigéria 

para Assuntos Islâmicos, sob a 

liderança de Sua Eminência o 

Sultão de Sokoto, publicou nove 

directrizes online, cada uma das 

quais apoiada por referências do 

Corão ou Hádice.

O Líder Espiritual dos Cristão 

Ortodoxos, o Patriarca 

Ecuménico, Bartolomeu I, 

instou os cristão a seguirem as 

instruções de saúde pública do 

governo. “O que está em jogo 

não é a nossa fé, mas a nossa 

fidelidade.” 

Durante a crise do Ébola, mais 

de 70 líderes religiosos foram 

vacinados em público na RDC 

para demonstrar que os rumores 

contra a vacina eram falsos. 

Bispos católicos mobilizaram 

grupos de base comunitária para 

dar resposta aos equívocos a 

respeito do Ébola, da vacina e 

estigma.

https://www.nscia.com.ng/index.php/news-room/184-nscia-on-covid-19-and-muslims-in-nigeria
https://www.thetablet.co.uk/news/12682/orthodox-virus-response-mixes-observance-with-defiance
https://odihpn.org/magazine/lessons-not-learnt-faith-leaders-and-faith-based-organisations-in-the-drc-ebola-response/
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Exemplos de líderes religiosos que apoiam os requisitos de 

distanciamento social

Fontes:  Pope at Angelus: We become witnesses through gift of the Spirit, Coronavirus: Prayers Stopped at Mosques and Churches in Egypt, and 48 New Cases in Saudi Arabia, 

Faith Communities and Coronavirus 10

Serviços em streaming Apoio Religioso Prestação de serviços sociais 

em segurança

O Papa Francisco anunciou 

no dia 7 de Março que não 

recitaria a sua oração do 

Angelus aos peregrinos na 

Praça de São Pedro e, ao 

invés, optou por fazer a 

transmissão ao vivo para 

todo o mundo. 

No Egipto, a Al-Azhar e o 

Ministério das Dotações 

Islâmicas publicaram directrizes

relativas ao encerramento das 

mesquitas. A Al-Azhar emitiu 

uma fatwa que estabelece que 

todas as mesquitas no país 

podem ser encerradas durante a 

pandemia devido à obrigação 

islâmica primária de salvar vidas.

O Conselho Hindu do Reino 

Unido preparou mais de cem 

refeições para distribuir a 

pessoas isoladas e carenciadas. 

Também pediu que todos os 

templos organizassem a Seva 

(distribuição grátis de alimentos) 

neste momento de crise.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-at-angelus-we-become-witnesses-through-gift-of-the-spirit.html
https://www.bbc.com/arabic/amp/middleeast-51988115
https://www.interfaith.org.uk/news/faith-communities-and-coronavirus
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Exemplos de narrativas com consequências prejudiciais

Fontes: Israeli Charedim on coronavirus: ‘We’re not scared, God will protect us’, Churches defy coronavirus restrictions in Brazil and Africa, Twitter: We are not followers of the 

World Health Organization 11

Imunidade Castigo Divino Teorias da Conspiração

Em Jerusalém, as Yeshivas

recusaram encerrar sob o 

fundamento que a “Torah

protege e salva”.

Na Tanzânia, as igrejas 

permaneceram abertas porque o 

“coronavírus é o diabo que não 

consegue sobreviver no corpo 

de Jesus”.

Consequência: 

as medidas não serão seguidas, 

resultando numa maior 

propagação da Covid-19 através 

das instituições religiosas. 

Padres, imãs e rabis do Brasil, 

Nigéria, Quénia, Paquistão, 

Israel, Irão, Estados Árabes e 

outros declararam que a Covid-

19 é um castigo divino imposto 

aos não-crentes e que as 

pessoas da sua própria fé estão 

imunes à doença. 

Consequência: 

as medidas não serão seguidas, 

resultando numa maior 

propagação da Covid-19 através de 

encontros religiosos.

Consequência:
as medidas não serão seguidas, 

devido à desconfiança nos 

organismos internacionais, 

resultando numa maior 

propagação da Covid-19. 

Durante um protesto contra o 

encerramento de um templo 

religioso na cidade de Qom, um 

clérigo de linha dura afirmou 

que as directivas da 

Organização Mundial de Saúde 

relativas ao vírus devem ser 

ignoradas porque “eles são um 

monte de infiéis e judeus”.

https://jewishnews.timesofisrael.com/israeli-charedim-on-coronavirus-were-not-scared-god-will-protect-us/
https://www.ft.com/content/7c3a17c6-f130-4659-972f-0fe9ebc7102b
https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1239933324115746817?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239933324115746817&ref_url=https%3A%2F%2Fenglish.alarabiya.net%2Fen%2FNews%2Fmiddle-east%2F2020%2F03%2F17%2FIranian-religious-fanatics-protest-closure-of-Shia-shrines-due-to-coronavirus
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Exemplos de comunidades religiosas dinamizando a prestação de 

serviços sociais para atender a necessidades de saúde pública 

especificas

Fontes: Samaritan’s Purse Deploys Emergency Field Hospital to New York City, Keeping the Faith: The role of faith leaders in the Ebola response, UK aid project helps cut violence 

against women by more than half in Democratic Republic of Congo 12

Apoiar as pessoas na linha da 

frente

Cuidar das pessoas de alto 

risco 
Alcance maior

O programa “O que funciona” 

na RDC, financiado pela DFID, 

constatou que as mensagens 

dos líderes religiosos (cristãos 

e muçulmanos) sobre a 

violência doméstica resultaram 

numa alteração das atitudes da 

comunidade e na redução da 

violência. Em pouco mais de 

dois anos, as taxas de violência 

doméstica nas comunidades 

participantes caíram de 69% 

para 29%, apesar dos conflitos 

em curso e da crise do Ébola.

A Samaritan’s Purse construiu 

dois hospitais de campanha de 

emergência equipados com 

unidades respiratórias em Nova 

Iorque e na Lombardia. Muniu o 

hospital de especialistas em 

resposta a catástrofes, oriundos 

do país inteiro, que trabalham 

como profissionais 

independentes para a 

organização.

Os chefes tradicionais e os 

líderes confessionais na Libéria 

galvanizaram grupos de acção 

comunitários para identificar 

pessoas de alto risco e organizar 

a quarentena durante a 

pandemia do Ébola. Esta 

abordagem foi mais eficaz do 

que os esforços de segregação 

envidados pelas forças de 

segurança.

https://www.samaritans-purse.org.uk/article/samaritans-purse-deploys-emergency-field-hospital-to-new-york-city/
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2016-03/keeping-the-faith-research-report-jul-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-aid-project-helps-cut-violence-against-women-by-more-than-half-in-democratic-republic-of-congo
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Exemplos de instalações que as organizações confessionais podem 

disponibilizar:

Fontes: Keeping the Faith: The role of faith leaders in the Ebola response, Churches key responders in battle against latest Ebola outbreak, COVID -19: Adeboye Donates Medical 

Supplies to Lagos 13

Edifício religiosos Equipamento técnico

O Pastor Enoch Adeboye da 

Igreja Cristã Redimida de Deus 

doou 11 camas/ventiladores 

para unidades de cuidados 

intensivos, 8000 desinfectantes

de mãos e máscaras cirúrgicas 

e 200.000 luvas para apoiar os 

esforços do Governo de 

contenção da Covid-19.

Durante a crise do Ébola na 

Serra Leoa, foram usadas 

mesquitas como espaços para 

dar formação aos líderes 

confessionais sobre como 

prestar apoio psicossocial à 

comunidade. 

Outros imóveis religiosos

As igrejas anglicanas na República 

Democrática do Congo 

trabalharam juntamente com 

agências humanitárias durante a 

crise do Ébola para combater a 

desinformação e estabelecer 

pontos de água com cloro e locais 

de controlo da temperatura nas 

suas paróquias.

https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2016-03/keeping-the-faith-research-report-jul-2015.pdf
https://anglicanfocus.org.au/2019/08/05/churches-key-responders-in-battle-against-latest-ebola-outbreak/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/04/09/covid-19-adeboye-donates-medical-supplies-to-lagos/
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• "Guidance on Community Social Distancing During COVID-19 Outbreak", Centro Africano para o Controlo e 

Prevenção de Doenças. Ligação.

• “Six ways Religious and Traditional Actors can take action to prevent the spread of COVID-19 virus in their 

communities”, Rede de Pacificadores Religiosos e Tradicionais. Ligação.

• “Distanciamento social nos contextos africanos”, Tony Blair Institute for Global Change. Ligação.

• “Guidelines for Community Faith Organisations”, Centro dos EUA para o Controlo de Doenças. Ligação.

• “Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of 

COVID-19”, Organização Mundial de Saúde. Ligação.

• “Safe Ramadan practices in the context of the COVID-19”, Organização Mundial de Saúde. Ligação.

• “Covid-19 Guidance for Faith Communities”, Visão Mundial. Ligação.

https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19-outbreak/
https://www.peacemakersnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/Six-ways-Religious-and-Traditional-Actors-can-take-action-to-prevent-the-spread-of-COVID-19-virus-in-their-communities.pdf
https://institute.global/advisory/tools-governments-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331767/WHO-2019-nCoV-Ramadan-2020.1-eng.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-03/COVID-19%20Guidance%20for%20Faith%20Communities%20%28World%20Vision%20International%29_0.pdf

