02/05/2020

COMUNICADO
Aos membros e visitantes da
Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia (PIPG)

Considerando o Decreto no. 9.653 (19/04/2020), publicado no Diário Oﬁcial do Estado de Goiás, o
qual determina para Goiânia (entre algumas outras cidades de Goiás), a realização de cultos apenas
uma vez por semana, aos domingos;
O Conselho da PIPG decidiu:
01. Retomar os cultos presenciais, a partir do dia 10 de maio de 2020, nos seguintes horários ﬁxos:
09:00 e 19:15, até ao limite de 30% da lotação do templo, ou seja, até ao limite de 180 pessoas;
02. Cumprir o que determina o referido Decreto, no tocante às medidas de proteção do grupo com
o maior risco por contaminação da COVID-19, o qual veda a sua participação nesses cultos,
principalmente:
• Pessoas acima de 60 anos de idade;
• Portadores de doenças crônicas;
• Portadores de doenças respiratórias;
• Gestantes;
• Crianças menores de 1 ano de idade.
Para estes incentivamos a participação dos cultos, em seus lares, acompanhando suas transmissões
através do canal da PIPG no YouTube:
http://www.youtube.com/pipgyn
Esta mesma orientação se aplica aos que apresentarem quaisquer sintomas sugestivos de gripe,
mesmo que sejam leves.
03. Quanto aos demais, os que já podem participar dos cultos presenciais, será necessário
preencher um formulário, a ﬁm de facilitar o controle de lotação do templo, por parte da Junta
Diaconal, optando apenas por um dos horários. Acesse e preencha agora mesmo! É simples e
rápido:
http://encurtador.com.br/fqrtT
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• Todos deverão usar máscaras faciais;
• Os demais cuidados de higiene serão oferecidos na entrada do templo, como:
higienização das mãos, pés, bancos, instrumentos de música e microfones; medições de
temperatura; as portas e janelas estarão abertas; etc..
04. Será observado o distanciamento de 2 metros uns dos outros nos bancos da igreja, exceto os
membros da mesma família, que poderão tomar assentos juntos.
05. Informamos que, em razão do contexto, não haverá atividades especiais para crianças.
Se houver qualquer dúvida, entre em contato, pois estaremos a sua disposição!
A Deus toda a glória!

/pipgyn
Transmissão dos cultos dominicais:
Às 09:00 e 19:15
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