
COMUNICADO   IMPORTANTE  

 
Queridos   irmãos;  

Depois  de  cerca  de  6  meses  sem  termos  reuniões  gerais  da  congregação  no  endereço  principal,                
estamos  iniciando  agora  um  plano  de  retorno  progressivo  dos  cultos,  sempre  priorizando  a  saúde  e  o                 
bem  estar  das  pessoas  e  atendendo  às  orientações  das  autoridades  estabelecidas.  Sendo  assim,              
apresentamos   abaixo   o   plano   e   o   protocolo   de   retorno   dos   cultos:  

● PLANO   DE   RETORNO   -   FASE   01   -   De   13/09/2020   a   04/10/2020  
○ Data  de  Retorno:  13/09/2020  (Domingo)  às  9h00  no  prédio  da  Comunidade  Cristã             

em   Santo   Amaro.   O   culto   irá   começar   às   9h30   com   transmissão   online;  
○ Limite  de  Pessoas  por  Culto:  70  pessoas  -  Sendo  20  nas  equipes  de  apoio  e  50                 

pessoas   participantes;  
○ Haverá  uma  organização  das  pessoas  participantes  por  grupos  caseiros  e  também  por             

agendamento,  conforme  tabela  abaixo.  É  importante  REFORÇAR  que  independente          
da  escala  dos  grupos  caseiros, qualquer  pessoa  pode  participar  de  qualquer  culto,             
desde  que  faça  o  agendamento  prévio  no  WhatsApp  (11-97456-3750)  da           
Comunidade   -    -   Basta   mandar   uma   mensagem   com   o   seu   nome   e   data   do   culto.  

○ A  equipe  de  agendamento  está  orientada  a  respeitar  o  limite  máximo  de  70  pessoas               
por   reunião;  

○ A  fase  02  será  anunciada  posteriormente,  após  o  avanço  da  fase  01  e  da  experiência                
que   teremos   neste   período   inicial.  

Data   do   Culto  Grupo   Caseiro   (Bairro)  Líder  

 
13/09/2020  

CAMPO   GRANDE  Lucas   Pires  

INTERLAGOS  Marcos   Paulo  

CHÁC.   STO.   ANTONIO  Silvio   Ferreira  

 
20/09/2020  

SOCORRO  Alan   Roger  

NOVO   HORIZONTE  Alex   Oliveira  

PQ.   NOVO   SANTO   AMARO  Marivaldo  

 
27/09/2020  

JD.   SÃO   LUÍS  Alexandre   Costa  

CIDADE   DUTRA  André   Abreu  

VILA   NARCISA  Joel   Costa  

 
04/10/2020  

JARDIM   ICARAÍ  Carlos   Eduardo  

DOM   JOSÉ  Jucemar   Henrique   

CAPÃO   REDONDO  Valdir   Lecca  



 

● PROTOCOLO   RETORNO   -   FASE   01   -   De   13/09/2020   a   04/10/2020  
○ Medição  da  temperatura  na  entrada  -  Teremos  uma  equipe  na  entrada  do  prédio  para               

aferição  da  temperatura  de  cada  pessoa.  Portanto,  solicitamos  que  pessoas  com  febre             
ou   com   sintomas   de   doenças   respiratórios   não   participem   das   reuniões   presenciais.  

○ Distanciamento  -  Evitar  contato  físico.  Solicitamos  que  evitem  beijos,  abraços  e  aperto             
de   mãos   nas   reuniões   presenciais   desta   fase;  

○ Álcool  Gel  -  Haverá  vários  pontos  com  Álcool  Gel  para  que  as  mãos  possam  ser                
higienizadas   com   frequências;   

○ Uso  de  máscaras  -  Será  obrigatório  o  uso  de  máscaras  durante  todo  o  tempo  dentro  do                 
prédio   por   todas   as   pessoas;  

○ Não  haverá  escolinha  para  as  crianças  nesta  1a  fase,  portanto,  as  crianças  que  forem               
participar   nas   reuniões   precisarão   ficar   próximas   aos   pais   durante   toda   a   reunião;  

○ Grupo  de  Risco  -  Recomendamos  que  as  pessoas  dos  grupos  de  risco  evitem  participar               
destas  reuniões  iniciais.  Contudo,  entendemos  que  a  decisão  de  participar  das  reuniões             
é   pessoal,   portanto,   apesar   de   ser   uma   recomendação,   não   é   uma   determinação.  

 

● RECOMENDAÇÕES   PERMANENTES  
○ REGRAS  DE  PREVENÇÃO  -  Observar  as  regras  de  prevenção  através  do  seguinte             

link   -  http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  ;  
○ SE  ESTIVER  COM  SINTOMAS  DE  QUALQUER  DOENÇA,  NÃO  SAIA  DE           

CASA  -  Caso  você  tenha  algum  sintoma  de  gripe,  resfriado,  ou  qualquer  outra  doença               
não  compareça  às  reuniões  de  grupos,  encontros  da  igreja  (inclusive  o  culto  de              
domingo)   e   aglomerações   de   pessoas;  

○ TERCEIRA  IDADE  -  Pessoas  com  idade  superior  a  60  anos  devem  evitar  a              
circulação,   só   sair   de   casa   por   real   necessidade   e   com   os   devidos   cuidados;  

○ ALERTA  -  É  de  extrema  importância  o  cuidado  com  o  repasse  de  notícias  falsas,  só                
encaminhe  mensagens  que  você  tenha  checado  antes  a  fonte,  que  seja  verídica  e  que               
não   seja   alarmista.  

No   amor   do   nosso   Senhor   Jesus   Cristo.  

Presbitério   da   Comunidade   Cristã   –    https://www.comunidadesp.com.br/  

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
https://www.comunidadesp.com.br/

