
COMUNICADO   IMPORTANTE   
São   Paulo,   20   de   Novembro   de   2020.   

  

Queridos   irmãos;   

● PLANO   DE   RETORNO   -   FASE   02   -    SUSPENSO   TEMPORARIAMENTE   

Comunicamos  a  todos  que,  após  análise  do  presbitério  juntamente  com  alguns  líderes  de  grupos                
caseiros,  decidimos  SUSPENDER  o  plano  de  retorno  às  reuniões  presenciais  por  dois  fins  de  semana                 
em  função  do  aumento  dos  casos  de  COVID  19  na  cidade  de  São  Paulo,  como  todos  devem  estar                    
acompanhando  pelos  noticiários.  Portanto,  nos  próximos  dois  fins  de  semana  não  haverá  reuniões               
presenciais  no  prédio  da  Comunidade  Cristã  em  Santo  Amaro.  Esta  medida  visa,  de  forma                
preventiva,  proteger  os  irmãos  em  geral  da  possibilidade  da  transmissão  do  vírus  por  agrupamento  até                 
termos   mais   informações   sobre   o   avanço   da   Pandemia.   

Daqui  a  duas  semanas  iremos  reavaliar  os  números  e  trazer  novas  informações  sobre  o  plano  de                  
retorno.  Sendo  assim,  durante  os  próximos  15  dias,  recomendamos  que  evitem  se  reunirem               
presencialmente  nas  casas  ou  em  lugares  fechados,  mantenha  o  distanciamento  social,  lavem  as  mãos                
várias   vezes   ao   dia,   use   álcool   em   gel   e   ORE   em   todo   o   tempo.     

Reforçamos  ainda  a  prioridade  no  atendimento  aos  protocolos  de  saúde  e  o  bem  estar  das  pessoas,                  
atendendo   às   orientações   das   autoridades   estabelecidas.   

Os   cultos   de   domingo   serão   transmitidos   normalmente   pelas   redes   sociais   às   9h30   da   manhã.   

● 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/

