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RECOMENDAÇÕES PASTORAIS 

 

Manaus, 18 de março de 2020 

 

Aos membros e congregados da 

Igreja Batista Shekinah em Manaus-AM 

 

Queridos irmãos e irmãs, Graça e paz! 

 

É de conhecimento público que estamos vivendo um momento de pandemia global por 

conta do novo coronavírus (COVID-19). Como igreja, devemos somar esforços 

comunitários com vistas à contenção da disseminação do vírus, que já passou pela Ásia, 

Europa e agora atinge ao Brasil e outros países da América do Sul.  

Entendemos que devemos buscar a glória de Deus em tudo que fazemos. Sendo assim, o 

conselho pastoral e a junta diaconal da IBS, solicita a sua atenção para algumas 

recomendações e orientações ao longo deste comunicado.  

 

As decisões tomadas refletem uma postura necessária em meio a um momento tão 

difícil. Entretanto, confiamos no Senhor Deus que tais decisões serão de caráter 

excepcional e temporário.  

Lembramos que outras igrejas em todo país estão tomando a mesma sábia decisão para 

o momento.  
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DECIDIMOS: 

SUSPENDER todas as atividades da igreja incluindo pequenos grupos, culto de oração, 

EBD, OANSE, MCA, HCA, Cultos dominicais, Peniel, Shekinah Kids, UniBox, 

Unijovem, Radical Teen, Seminário.  

 

MANTER as atividades internas como administração, secretaria, gabinete pastoral 

funcionando como de costume. Qualquer membro que desejar ou precisar, poderá ter 

acesso à secretária da IBS no horário comercial.  

 

REFORÇAR a limpeza e higienização das dependências da IBS e congregações; 

 

ACOMPANHAR diariamente as informações dos órgãos competentes para, em 

qualquer mudança ou alteração que nos caiba como igreja, prontamente avisá-los; 

 

INICIAR um movimento de oração entre os membros da igreja. Estaremos orando em 

períodos específicos: 6hs, 12hs, 18hs e 22hs. Aqueles que desejarem se unir a nós neste 

movimento intencional de oração devem reservar 15 minutos nos horários acima 

indicados a fim de interceder por todos os que sofrem os efeitos dessa pandemia no 

Brasil e ao redor mundo; 

 

MANTER  

1. Transmissões online das mensagens da EBD e Culto noturno 

2. Contato telefônico com os irmãos idosos, enfermos e aqueles que enquadram-se em 

grupo de risco.  
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RECOMENDAMOS: 

 

1. Que as interações presenciais entre irmãos sejam privadas e cuidadosas; 

2. Que evitem visitar uns aos outros sem necessidade, e caso o façam, nunca em grande 

número; 

3. Que evitem visitar idosos, e não saiam de casa mediante apresentação de sintomas 

gripais; 

4. Que famílias socorram umas às outras conforme a necessidade;  

5. Que as famílias se unam em oração e meditação durante a semana rogando a proteção 

de Deus sobre todos nós. Sobretudo, programem-se para se reunir em família nos 

domingos, para cultuarem juntos e ouvirem juntos a palavra do Senhor.  

 

Obs: Caso conheçam membros de nossa igreja que estejam solteiros ou longe da 

família, considerem convidá-los para cultuar juntos e almoçar em família nos domingos.  

 

SOBRE AS TRANSMISSÕES DAS MENSAGENS: 

As mensagens serão transmitidas através do link: 

https://www.facebook.com/ibsmanaus/ nos seguintes horários:  

 

 

Escola Bíblica Dominical – Às 9h30 

Culto noturno – Às 18h30 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ibsmanaus/
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PALAVRA PASTORAL: 

 

Enquanto vivemos nessa crise devemos permanecer munidos de fé e esperança, não 

devemos ser como aqueles que não tem nenhuma esperança e por isso afundam-se no 

meio do pânico e desespero.  

 

lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós! 

1 Pe 5.7 

Aproveite esse tempo para:  

 

1. Estreitar laços com seus familiares; 

2. Realizar cultos domésticos nos lares; 

3. Ler bons livros - gaste tempo lendo sobre as grandes doutrinas da fé, exposição de 

livros bíblicos, história da igreja, biografia de cristãos, devocionais; 

4.  Assistir bons filmes; 

 

Alguns recursos para entreter e cuidar das crianças 

Para mães e pais que precisam lidar com os filhos pequenos segue algumas sugestões: 

1. https://andapef.org 

2. https://www.jesusemnossolar.com.br 

3. https://www.jesuskidsbrasil.com.br 

4. https://criativacao.com  

5. https://www.tempojunto.com  

6. https://www.familiadetrigo.com.br 

7. https://www.semeandonocaminho.blogspot.com 

 

https://andapef.org/
https://www.jesusemnossolar.com.br/
https://www.jesuskidsbrasil.com.br/
https://criativacao.com/
https://www.tempojunto.com/
https://www.familiadetrigo.com.br/
https://www.semeandonocaminho.blogspot.com/
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Obs: Para as famílias que desejam realizar cultos domésticos, a Editora Fiel 

disponibiliza gratuitamente o livro: “Redescobrindo o tesouro perdido do culto familiar” 

no link: https://ministeriofiel.com.br/ebooks/redescobrindo-o-traço-tesouro-perdido-do-

culto-familiar/ ou um texto preparado pelo Franklin Ferreira sobre o uso dos salmos na 

devoção diária: https://www.academia.edu/41887423 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1. Se alguma pessoa estiver com sintomas gripais não deve ir para encontros ou 

reuniões. Deve permanecer em casa se cuidando; 

2. Fazer higienização com álcool em gel, lavar sempre as mãos com sabão, evitar tocar 

o rosto com as mãos, evitar contato físico, cobrir o rosto com o antebraço ao respirar ou 

tossir, usar lenço descartável; 

3. Pessoas que fazem parte do grupo de risco tais como: idosos, crianças, gestantes e 

pessoas com vulnerabilidade preexistente como pessoas com dificuldades respiratórias, 

devem evitar sair de casa para não correr o risco de contaminação.  

4. Membros da igreja que necessitam de assistência ou auxílio diaconal devem manter 

contato conosco pelo telefone (92) 99962-6523 ou (92) 99421-9036; 

5. Dízimos e ofertas podem ser realizados via transferência bancária, assim você nos 

ajuda a honrar os nossos compromissos financeiros e acudir aqueles que certamente 

necessitarão de auxílio neste momento de crise. (*Nossa conta, pela graça de Deus, foi 

regularizada) 

Dados bancários:  

Banco Bradesco 

Código: 237 

Agência: 1374 

Conta corrente: 642-4 

Favorecido: Igreja Batista Shekinah 

CNPJ: 63.694.988/0001-56 

 

https://ministeriofiel.com.br/ebooks/redescobrindo-o-traço-tesouro-perdido-do-culto-familiar/
https://ministeriofiel.com.br/ebooks/redescobrindo-o-traço-tesouro-perdido-do-culto-familiar/
https://www.academia.edu/41887423
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PALAVRA FINAL: 

Acima de tudo, devemos nos unir em oração intercedendo por todos que sofrem os 

efeitos dessa pandemia no Brasil e ao redor do mundo e suplicando para que essa seja 

ocasião propicia para que pecadores se voltem para a graça de Deus em Cristo Jesus, 

aquele que nos perdoou os nossos pecados por meio da sua morte de cruz e nos enche 

de esperança de vida eterna por meio de sua poderosa ressurreição. 

 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos 

gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição 

de Jesus Cristo dentre os mortos, 

Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não 

se pode murchar, guardada nos céus para vós, 

Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus 

para a salvação, já prestes para se revelar no último 

tempo, 

Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora 

importa, sendo necessário, que estejais por um pouco 

contristados com várias tentações, 

Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que 

o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em 

louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo;” 
                                                                                                                      

1 Pedro 1:3-7 

 

SOLA SCRIPTURA ● SOLA FIDE ● SOLA GRATIA ● SOLUS CHRISTUS ● SOLI DEO GLORIA 

 

 

 

 

____________________________________________ 

CÉLIO DA CUNHA BEZERRA JUNIOR 

PASTOR PRESIDENTE 


