
CAMPANHA DE
PREVENÇÃO

W W W . I G R E J A D E D E U S . O R G . B R



NORMATIVO PARA A PREVENÇÃO DO
CORONAVIRUS NAS IGREJAS LOCAIS

Nós cristãos também vivemos em um mundo natural,
contaminado pela enfermidade, e devemos ser responsáveis
com o cuidado da saúde, como bons mordomos do nosso
corpo.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1.  Promover fé, calma e confiança em um Deus Todo Poderoso
que pode nos livrar de todo mal. 
2. Seguir literalmente todas as indicações das autoridades de
saúde em seu país. 
3. Nos cultos da igreja tratar de que os membros, que não
parentes próximos, se sentem um metro de distância o pelo
menos uma cadeira de distância. 
4. Se alguém tem qualquer problema respiratório, pedir que
por favor fique de repouso e orando em casa. 
5. As igrejas que têm acesso à tecnologia podem organizar e
transmitir seus cultos por Facebook, Skype u ZOOM, para os
membros que têm dificuldade em ir aos cultos. 
6. Verifique se há água e sabão nos banheiros e toalhas
descartáveis suficientes.
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INSTRUÇÕES ESPECIAIS

7. Qualquer pessoa que manipule alimentos para vender nos
prédios da igreja deve usar luvas descartáveis e máscara facial.
8. Suspender todas as atividades massivas fora dos cultos da
igreja, como convenções, congressos etc.
9. Temporariamente suspender as práticas das ordenanças da
igreja. 
10. Também evitar por um tempo prudente algumas de nossas
práticas pentecostais, como: a imposição de mãos, dar as mãos
para orar, chamar as pessoas à frente para ministrar, orar de
pessoa para pessoa com menos de um metro de distância. 
11. Evitar o cumprimento com as mãos, beijos ou abraços
dentro da igreja. 
12. Não levar ou não manipular seu telefone celular na igreja
porque pode ser uma fonte de contaminação. 
13. Cuidar da higiene dos microfones no culto. Sempre que
passar de uma pessoa à outra, trocar a espuma protetora e
desinfetar. 
14. Usar luvas descartáveis no momento de contar as ofertas.
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15. Quando for possível, consultar um médico sobre
medicamentos e/ou alimentos que podem aumentar suas
defesas. 
16. A menos que haja uma ordem superior, os cultos das
igrejas não serão suspensos. Mas desde agora devemos animar
os membros que possam ir às células da igreja em sua
vizinhança, ou organizem novos grupos perto da sua casa.
17. Também devemos praticar os cultos familiares diários em
todos os lares, orando pela proteção divina para a família, para
a igreja e para a nação; lendo também textos bíblicos que falem
da proteção divina contra as enfermidades, como o Salmos 91
e outros. 
18. Tornarmos em capelães da comunidade, guardando as
medidas de prevenção e estando preparados para ajudar as
pessoas no meio da crise. É um bom momento para testificar
de Cristo, como nossa única esperança no meio da tribulação.
19. Que cada pastor local conduza uma campanha de oração
permanente com toda a membresia, enquanto dure a crise e
de acordo com seu próprio contexto.
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