
  
 

COMUNICADO AO REBANHO DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE 
BELO HORIZONTE 

 
OFÍCIO 05/2021 
 
Belo Horizonte, 21 de abril de 2021 

 
“Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, 

perseverantes”. Rm 12.12 

 
RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em jejuns, oração e 
no temor do SENHOR, reunido nesta terça-feira, 20/04, com regozijo, decidiu por 
reiniciar o retorno gradual das atividades presenciais a partir desta quinta-feira, 
22/04. Conforme reabertura no ano passado, será seguido um CUIDADOSO 
PROTOCOLO a ser observado por todos que comparecerem ao Templo. 
 

ATIVIDADES PRESENCIAIS AUTORIZADAS PARA O RETORNO 
 
*ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
*REUNIÃO DE ORAÇÃO: Segunda-feira - 19h30min 
*ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO: Quinta-feira - 19h30min 
*SEXTA JOVEM: Sexta-feira - 20h 
 
*CORAIS: Cada diretoria terá a liberdade de decidir quanto ao retorno. 
 
*QUATRO (4) CULTOS DOMINICAIS (02 Matutinos e 2 Vespertinos) 
 
1º CULTO MATUTINO - 8h ................................................ 2º CULTO MATUTINO - 11h 
                                                                                                        (Transmissão Youtube) 
1º CULTO VESPERTINO - 17h ........................................... 2º CULTO VESPERTINO - 19h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                         (Transmissão Youtube) 



Para os quatro (4) cultos dominicais, devido a capacidade muito restrita por Decreto 
Municipal, (1 pessoa a cada 7m², apenas 40 pessoas por culto), será disponibilizado 
uma lista de presença para preenchimento das vagas. A lista será enviada por meio 
dos grupos de WhatsApp da Igreja, conforme feito anteriormente. Solicitamos aos 
irmãos que se inscrevam em apenas UM culto, propiciando assim, maior 
oportunidade aos demais. O link para se inscrever nos cultos do próximo domingo, 
25-04, quando haverá ministração da Santa Ceia, será enviado na manhã desta 
quinta-feira, 22/04. 
 
Em havendo flexibilização de uma maior capacidade do Templo, será implementado 
de acordo com a normatização.  
 
Quanto a ESCOLA DOMINICAL, permanece ainda pelo meio virtual. 
 
O Conselho voltará a se reunir no prazo de DUAS SEMANAS, no dia 04/05/2021, para 
avaliar o período decorrido e outras possíveis flexibilizações.   
 
Conclamamos os irmãos a continuar tomando as precauções higiênicas, e o clamor 
nas constantes ORAÇÕES em favor das autoridades de nosso país, da Igreja no seu 
testemunho, da nação brasileira, da humanidade em geral, em favor dos profissionais 
da área da saúde e pelo Conselho no acompanhamento e tomada de decisões.   
 
Declaramos nossa confiança e esperança no Deus Eterno, Criador e Mantenedor da 
vida, SENHOR Soberano e Todo Poderoso que controla todas as coisas, e faz com que 
TODAS elas cooperem para o bem de seus filhos, Rm 8.28. 

 
Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua Santa Palavra.  
 
    

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

 

 
 

 


