
 

COMUNICADO IMPORTANTE 

 

Queridos irmãos(ãs); 

Segue abaixo Comunicado Importante para nosso grupo sobre nossa agenda de reuniões: 

• ATUALIZAÇÃO DA AGENDA DA IGREJA,  

 

o Estão suspensas as reuniões gerais até o dia 29/03/2020, como as reuniões de jovens (aos 

sábados), a vigília (na última sexta-feira) e os cultos (aos domingos). Estamos analisando 

a possibilidade de uma transmissão on-line aos domingos para toda a congregação. Em 

breve atualizaremos este tema; 

 

o Estão suspensas as reuniões dos Grupos Caseiros até o dia 29/03/2020. Estamos 

analisando e comunicaremos em tempo a possibilidade de liberar encontros controlados 

dos Grupos Caseiros a partir de 31/03/2020, a depender da evolução da pandemia e das 

recomendações dos órgãos de saúde; 

 

o Recomendamos que o responsável por cada casa reúna a sua família em seu lar no mesmo 

horário do grupo caseiro e dos cultos de domingo e organizem um tempo de oração e meditação 

da palavra juntos. Assim, teremos uma igreja reunida em cada endereço e nossas orações 

subirão unidas até o trono do nosso Deus. 

• REGRAS DE PREVENÇÃO - Observar as regras de prevenção através do seguinte link 

- http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

• EVITAR O CONTATO FÍSICO (beijos, abraços e apertos de mão) – Principalmente nos 

encontros com pessoas, reuniões de grupos e encontros da igreja; 

• 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 as 

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. 

Jeremias 29: 11-12 - Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; 

pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a 

orar a mim, e eu vos ouvirei. 

No amor do nosso Senhor Jesus Cristo. 
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