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"Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera,
pois, pelo Senhor". (Salmo 27.14)
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, reunido em 19
de março de 2020, no intuito de zelar pelo bem dos membros e de todos
aqueles que frequentam nossa amada Igreja, bem como para contribuir com a
sociedade neste momento de pandemia, em consonância com as orientações
e decisões das autoridades sanitárias e governamentais, resolve:
Considerando:
• A Intensificação da pandemia do coronavírus, considerada de alta gravidade
pelas autoridades competentes;
• Que a referida pandemia já vitimou milhares de pessoas em todo o mundo e se
dissemina pelo Brasil em linha ascendente;
• O momento gravíssimo que vivemos, exigindo das autoridades medidas
extremas adotadas em todo o mundo e, por consequência, em nosso país,
estado e município;
• A responsabilidade do Conselho conforme preceitua o artigo 83, alíneas "a" e
"s" da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) que assim afirma:
"São funções privativas do Conselho: a) exercer o governo espiritual e
administrativo da Igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e

comportamento dos crentes, de modo que não negligenciem os seus privilégios
e deveres; s) velar pela regularidade dos serviços religiosos";
• A necessidade de adoção de medidas de prevenção à propagação do
coronavírus para minimizar a transmissibilidade da doença;
• As recomendações de diversos profissionais médicos de nossa Igreja;
• As resoluções, decretos e recomendações das nossas autoridades civis e
eclesiásticas,
Decide:
• SUSPENDER todas as atividades coletivas e regulares da Igreja e
Congregações, incluindo os Cultos Dominicais, Escola Dominical, Reuniões de
Oração, Estudo Bíblico Doutrinário, Sexta Jovem, Ensaios dos Corais,
Acampamentos, visitas domiciliares, reuniões de Sociedades Internas, grupos e
demais Ministérios, até o dia 31/03/2020, quando o Conselho voltará a dar
parecer sobre o assunto;
• Transmitir os sermões dominicais ao vivo, em seus horários habituais (10h20 e
19h), pelo canal da Igreja no YouTube, acessado no endereço eletrônico
www.primeiraipbh.org.br;
• Incentivar os irmãos a realizarem o CULTO DOMÉSTICO, aproveitando esse
momento para solidificar a adoração familiar pactual e o crescimento espiritual,
recomendados na Escritura Sagrada (Dt 6);
• Solicitar aos membros da Igreja que continuem exercendo fielmente a
mordomia dos dízimos e ofertas, não obstante a ausência de cultos no Templo,
para que a Igreja continue tendo as condições necessárias para a manutenção
de seu vasto ministério, abençoando vidas não somente em território brasileiro,
mas também ao derredor do mundo, depositando os valores conforme os dados
bancários informados a seguir:
Banco: 033 SANTANDER
Ag: 4275
Conta corrente 13.000405-3
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ag: 2255
Conta Corrente: Op. 003 - 500033-2
CNPJ: 17.514.134/0001-23.

• Adiar a Conferência Teológica programada para o período de 27 a 29/03/2020,
cuja nova data será oportunamente divulgada;
• Expressar nossa alegria no SENHOR pela adesão dos membros da Igreja ao
JEJUM e ORAÇÃO na última quarta-feira, 18/03, e conclamar novamente os
irmãos a atender a Convocação da Secretaria Executiva da Igreja Presbiteriana
do Brasil, adotando o princípio bíblico do JEJUM e ORAÇÃO no domingo 22/03
no âmbito familiar;
• Exortar os irmãos a continuarem tomando as precauções higiênicas conforme
recomendado pelas autoridades de saúde, mantendo o máximo isolamento
social, para evitar contrair a doença ou contribuir para o seu alastramento;
• Exortar os irmãos a não divulgar notícias que não sejam chanceladas por fontes
oficiais, com vistas a não divulgar informações imprecisas ou inverídicas que
possam levar medo à sociedade. Como Igreja, somos chamados para abençoar
e levar a paz de Cristo e não para contribuir com a instalação do pânico social;
• Reduzir o número de colaboradores em serviço na Sede ao estritamente
necessário à manutenção das atividades prioritárias, dando à Comissão
Administrativa os poderes necessários para, se preciso, interromper as
atividades administrativas por completo;
• Conclamar os irmãos a continuar ORANDO pelas autoridades de nosso país,
pelos cientistas na busca da cura desta moléstia, pela Igreja no seu testemunho,
pela nação brasileira, pela humanidade em geral e pelo Conselho da Igreja no
acompanhamento e tomada de decisões.
Certos da compreensão, colaboração e oração dos amados irmãos, buscando
sempre do SENHOR o bem da Igreja e a glória de Deus, rogamos ao Pai que nos
abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de Sua Santa Palavra. Diz o
Profeta Jeremias: "Bendito o homem que confia no SENHOR e cuja esperança é
o SENHOR". (Jr 17.7).
Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
"JESUS, a Razão da Nossa História".

