
 

 

 
COMUNICADO AO REBANHO DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE 

BELO HORIZONTE 
 

OFÍCIO 05/2020 
 
Belo Horizonte, 29 de abril de 2020 

 
“Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do 

SENHOR, que fez o céu e a terra”. Salmo 121.1-2 
 

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH), em virtude do 
cenário de continuidade de propagação da COVID-19, após ouvir novamente o 
parecer de médicos e diante do Decreto Municipal vigente, ponderando sobre manter 
a suspensão das atividades presenciais de nossa amada Igreja, no propósito de 
continuar contribuindo com a sociedade para minimizar o pico da contaminação, 
promover o achatamento da curva pandêmica e zelar responsavelmente pela saúde 
dos irmãos, DECIDE: 
 
1. PRORROGAR a suspensão das atividades presenciais da Igreja, reiterando a 

verdade de que o Templo está fechado, mas a Igreja, como Corpo Vivo de Cristo, 
continua aberta, atuante, proclamando a Poderosa Palavra de nosso Deus com 
poder e glória; 
 

2. Elaborar estudos para o retorno das atividades presenciais, observada a legislação 
que venha a disciplinar o relaxamento da quarentena;    

  
3. Autorizar o retorno dos colaboradores às atividades administrativas, com a 

rigorosa observância de cuidados higiênicos, a partir de 04/05, excetuados aqueles 
que compõem o chamado “grupo de risco”; 

 
4. Acompanhar semanalmente a evolução do cenário atual para possíveis alterações 

das medidas aqui elencadas;  
 

5. Reiterar as recomendações quanto aos dízimos e ofertas depositados nas contas 
bancárias da Igreja, louvando a Deus pela forma zelosa como os irmãos têm 
contribuído para a obra do Senhor, pois tal fidelidade nos permite continuar 



sustentando nossos diversos ministérios que promovem a propagação do 
Evangelho do Senhor Jesus em nossa cidade, no Brasil e no mundo;  

 
6. Recomendar que os irmãos continuem seguindo as orientações das autoridades 

da área de saúde quanto às precauções higiênicas, mantendo o máximo 
isolamento social para evitar contrair a enfermidade ou contribuir para o seu 
alastramento; 

 
7. Renovar a conclamação aos irmãos para que continuem ORANDO pela contenção 

dessa moléstia no Brasil e no mundo, pelas autoridades de nosso país, pelos 
cientistas na busca de uma vacina para debelar essa doença, pelos profissionais da 
área da saúde e serviços essenciais, pela Igreja no seu testemunho e pelo Conselho 
da PIPBH no acompanhamento da situação e tomada de decisões;  

 
8. Declarar nossa confiança no Deus Eterno, Criador e Mantenedor da vida, SENHOR 

Soberano e Todo Poderoso que controla todas as coisas, e faz com que elas 
cooperem para o bem de seus filhos.  

 
Finalmente irmãos, louvamos a Deus pela forma gentil e compreensiva que a Igreja 
tem se portado nestes momentos de tribulações, mantendo-se perseverante na 
oração e com os olhos fixos para além dos montes, onde encontramos o fiel guarda 
de Israel, aquele que não dormita nem dorme (Sl 121). A Ele a glória e o louvor, agora 
e no Dia Eterno. Amém! 
 

 

Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
“JESUS, a Razão da Nossa História”. 

 
 


