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 Amados Irmãos! 

É com muito zelo, respeito, 

responsabilidade e amor, que 

informamos aos irmãos que no 

dia 02 (dois) de agosto, 

retornaremos aos nossos cultos 

presenciais. 

  

E por meio desta, iremos 

compartilhar as diretrizes pelas 

quais faremos esse retorno, para 

que estejamos em conformidade 

com as orientações 

governamentais de saúde de 

nosso país, estado e município, 

exigidas para esse processo. 

  

Dessa forma, demonstraremos 

nossa obediência à Palavra de 

Deus, e o amor ao próximo, que 

não se manifesta apenas em um 

abraço fraterno, mas também 

cuidar da saúde física, mental e 

espiritual de nossa comunidade 

de fé. 

 

 

  

Assim, para que tenhamos uma perfeita organização e segurança na 

retomada dos cultos presencias é importante que todos se atentem às 

seguintes diretrizes: 

 

  

“E consideremos uns aos 

outros para nos 

incentivarmos ao amor e 

às boas obras. ” 

 

Hebreus 10:24 
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 QUEM DEVE IR? 

a) A participação nos cultos é opcional. Neste momento não devemos nos constranger em não ir à 

igreja. Esse processo de retorno é individual e gradual. 

b) Idosos e portadores de comorbidades não devem comparecer, bem como aqueles que apresentem 

sintomas do Covid-19 nos últimos dias e nos 15 dias subsequentes do surgimento dos sintomas da 

doença. 

c) Não haverá EBD (Escola Bíblica Dominical), aulas em salas, berçário nem culto infantil. Por isso, 

recomendamos não levar crianças com idade abaixo dos 12 anos. 

d) Os visitantes serão bem-vindos. Eles serão informados de todos os procedimentos obrigatórios e de 

segurança antes de adentrarem ao templo. Caso recebamos visitantes após atingirmos a lotação de 

30% (trinta) da capacidade do nosso espaço destinado para o culto, poderemos solicitar a algum 

membro de nossa igreja, que movido pelo amor, ceda seu lugar ao visitante e que, se possível, 

participe da celebração do seu carro ou no pátio da igreja. Garantiremos o distanciamento 

necessário também nas dependências externas do templo. 

 

  

Diretrizes 
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Alegrei-me quando 

me disseram:  

“Vamos à casa do 

Senhor”.  

 INFORMAÇÕES SOBRE O CULTO 

a) Estaremos cultuando com a capacidade de 

pessoas reduzida para 30%, totalizando 55 

pessoas, incluindo os voluntários que estarão 

servindo. 

b) A permanência máxima no templo será de 1 

hora, período esse de duração da celebração. 

c) As celebrações presenciais ocorrerão apenas 

aos domingos, às 19hs, sendo que as 

celebrações de oração continuarão por meio 

das lives no perfil da IBAMEMC no Facebook, 

às quintas-feiras, 20hs. No mês de agosto 

não teremos a Celebração da Ceia 

presencial. Ela será realizada virtualmente, 

conforme temos realizado nos últimos 

meses, no dia 06 de agosto (quinta-feira).  

d) As celebrações presenciais serão 

transmitidas ao vivo, via Facebook da 

IBAMEMC.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



4 

 

 PROCEDIMENTOS – ANTES, DURANTE E APÓS O CULTO 

a) Nossos voluntários serão previamente treinados para procederem de forma segura e efetiva. Eles 

estarão munidos de máscaras e luvas de proteção, e também serão instruídos a realizar a devida 

higienização pessoal ao retornarem a suas casas.  

b) As cadeiras, maçanetas, banheiros e bebedouros serão higienizados a cada utilização. Mas, 

recomendamos que, se possível, cada irmão leve sua garrafa de água. 

c) As cadeiras estarão a uma distância de 2 metros uma da outra, sendo que não poderão ser removidas 

de seus lugares previamente estabelecidos, mesmo para famílias que moram na mesma casa. O 

voluntário que estará à porta do templo indicará o lugar onde cada um irá se sentar. 

d) Antes da entrada no templo, o irmão passará por uma higienização prévia, com álcool em gel 70%, 

tapete higienizante e aferição de temperatura. Neste momento, é importante não formar 

aglomerações. Estejam atentos às recomendações e instruções dos voluntários. A entrada no templo 

só será permitida com a utilização de máscaras, sendo que as mesmas não poderão ser retiradas 

dentro das dependências do templo. Caso haja a necessidade de retirá-la, deverá ser feita no pátio 

externo ou no interior de seu carro. 

e) É essencial que se evitem abraços e contatos físicos, mesmo na chegada e ao fim da celebração. A 

saída será em ordem, evitando assim qualquer aglomeração. 

f) A porta da frente não será utilizada (estará apenas com uma pequena abertura para circulação de ar), 

mas a porta lateral (estacionamento) será e permanecerá aberta durante toda a celebração, visando a 

devida circulação de ar. Como estamos no inverno, recomendamos que levem agasalho. Nesta porta 

será feita a recepção dos irmãos. 

g) Na porta lateral e no portão teremos voluntários treinados para orientar visitantes eventuais e pessoas 

em situação de rua. 

h) Teremos redução de músicos e cantores na celebração, e os que estiverem servindo estarão munidos 

de máscara durante todo o culto, inclusive no momento de cânticos, assim como todos que estiverem 

dentro do templo. Recomendamos aos irmãos que, neste primeiro momento, evitem cantar, para 

melhor segurança de todos. 

i) A própria equipe de recepção fará o preenchimento do cartão conexão, caso haja a necessidade.   

j) Não teremos cantina. 

 

Agradecemos a compreensão, a cooperação e a união de todos para que sejamos abençoados e 

abençoemos nesse retorno, para honra e glória de nosso Deus. 

“O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. ” – Salmos 30:5 

 

Igreja Batista Memorial em Mogi das Cruzes 

      Rua Manuel de Oliveira, 300 

      Vila Mogilar 


