
 
 

 
COMUNICADO AO REBANHO DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE 

BELO HORIZONTE 
 

OFÍCIO 07/2020 
 
Belo Horizonte, 28 de julho de 2020 

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

perseverantes”. Rm 12.12 

 
 
RETORNO GRADUAL AOS CULTOS DOMINICAIS 
 
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em jejuns, oração e 
no temor do SENHOR, reunido nesta segunda-feira, 27/07, decidiu por iniciar o 
retorno gradual aos Cultos dominicais de forma presencial, a partir do próximo 
domingo 02/08. 
 
Os irmãos pertencentes ao grupo de risco (idade e doenças crônicas como diabetes, 
cardiopatias, etc) ou que acompanham pessoas do referido grupo, com contato 
intenso, são orientados a se resguardar, continuando a acompanhar os Cultos através 
do canal da Igreja no Youtube. Os demais irmãos, avaliando os riscos, sempre pedindo 
a orientação do Espírito Santo, devem ponderar sobre a conveniência do 
comparecimento aos Cultos.  
  
Será seguido um cuidadoso protocolo de medidas a serem observadas por todos que 
comparecem à Igreja e dentre as medidas de segurança, será adotado a duração de 
UMA HORA para os Cultos, sendo que o Culto MATUTINO será celebrado das 11h às 
12h em virtude da Escola Dominical que permanecerá na forma virtual, onde algumas 
classes terminam as aulas às 10h30min. O Culto VESPERTINO será das 19 às 20h. 
 



O Templo foi mapeado pela Junta Diaconal e a capacidade máxima será de 90 pessoas 
(72 na nave e 18 na galeria) mantendo o distanciamento necessário entre os 
participantes, com uso de máscaras e disponibilidade de totens com álcool em gel, 
tapetes sanitizantes na entrada e aferição de temperatura.  
 
O preenchimento da capacidade disponibilizada será por meio de uma lista para que 
os irmãos se inscrevam previamente para o comparecimento aos Cultos. 
Recomendamos inicialmente que os irmãos interessados se inscrevam em apenas um 
culto, propiciando assim, maior oportunidade aos demais. 

 
Continuemos na “torre de vigia”, em oração para que Deus nos conceda a alegria de 
retornar às nossas atividades em sua plenitude, descansando e confiando que o 
SENHOR fará isso em seu tempo. 
 
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”. 

 

 
 

 


