
 

 
 

 

COMUNICADO AO REBANHO DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE 
BELO HORIZONTE 

OFÍCIO: 03/2020 
 
Belo Horizonte, 31 de março de 2020 

 
“Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de 

recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna”. 
Hebreus 4.16 

 
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em virtude do cenário de 
propagação da COVID-19, ponderando sobre manter a suspensão das atividades presenciais 
de nossa amada Primeira Igreja, no intuito de contribuir com a sociedade na busca de 
minimizar o pico da contaminação, promover o achatamento da curva pandêmica, 

 
Considerando: 
1. O momento histórico que vivemos, reconhecidamente grave, exigindo a tomada de 

medidas severas;  
2. As reiteradas recomendações de diversos profissionais médicos de nossa Igreja; e 
3. A necessidade de proteger a saúde dos membros, observando as orientações e 

determinações das autoridades governamentais e eclesiásticas,  
 
Decide: 
1. Prorrogar a suspensão das atividades presenciais até o dia 14/04 quando o Conselho 

voltará a deliberar sobre o assunto; 
2. Dar continuidade às transmissões dos sermões dominicais ao vivo, em seus horários 

habituais (10h20 e 19h), pelo canal da Igreja no YouTube (www.primeiraipbh.org.br); 
3. Dar continuidade às transmissões de estudos bíblicos e outras atividades, pelos Pastores 

e Professores da Escola Dominical (ED), usando as ferramentas de comunicação 
disponíveis, para alimentar o rebanho do SENHOR com a meditação na Santa e Bendita 
Palavra; 

4. Continuar incentivando os irmãos a realizarem o CULTO DOMÉSTICO, aproveitando esse 
momento para solidificar a adoração familiar pactual; 

5. Reiterar aos membros da Igreja a necessidade de exercer fielmente a mordomia dos 
dízimos e ofertas, não obstante a ausência de cultos no Templo, para que a Igreja 
continue tendo as condições necessárias de manter seu vasto ministério, abençoando 
vidas no território brasileiro e também ao derredor do mundo, depositando os valores 
nas contas abaixo: 



Banco 033 SANTANDER: Ag. 4275, Conta corrente 13.000405-3 
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Ag: 2255, Conta Corrente 500033-2, Op. 003 

            CNPJ: 17.514.134/0001-23. 
6. Seguindo o que preceitua os artigos 24 e 25, Capítulo XI, dos Princípios de Liturgia da 

Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), transcritos abaixo, conclamar os irmãos a  jejuar na 
próxima sexta-feira, 03/04, observadas as condições de saúde individuais, 
preferencialmente no período da manhã, ou em havendo dificuldade, em outro período 
do mesmo dia, de acordo com cada família, em oração, rogando ao Pai das misericórdias 
o auxílio e o socorro para este momento difícil.  
DO JEJUM E AÇÕES DE GRAÇA 
Art.24 - Sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não 
seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como 
guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum ou, 
cessadas tais calamidades, de ações de graças.  
Art.25 - Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou família, 
Igrejas ou Concílios. 

7. Reiterar a recomendação para que os irmãos continuem tomando todas as precauções 
higiênicas recomendadas pelas autoridades da área de saúde, mantendo o máximo 
isolamento social para evitar contrair a enfermidade ou contribuir com o alastramento 
da pandemia; 

8. Reiterar a orientação quanto à prudência na divulgação de notícias e informações, 
observando atentamente se essas notícias ou informações têm a aprovação de fontes 
oficiais, com o objetivo de não contribuir para inquietações e pânico social; 

9. Operar com quadro mínimo de colaboradores na Sede, tendo a Comissão Administrativa 
os poderes necessários para, se preciso, interromper as atividades administrativas por 
completo; 

10.  Renovar a conclamação aos irmãos para que continuemos 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 Igreja no 
acompanhamento e tomada de decisões.   

 
Certos da compreensão e colaboração dos amados irmãos, lembramos que a palavra final é 
do SENHOR dos Exércitos, pois somente Ele muda o tempo e as estações (Dn 2.21). Sabemos 
que Ele é misericordioso, por isso, ousamos chegar ao seu Trono de Graça por meio de seu 
Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória o louvor agora e eternamente, 
amém! 
 

 

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

 
 


