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CONECTADOS
COM DEUS
Olá irmãos e irmãs da Primeira Igreja Ba3sta de Madureira.
Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos.
Em razão da pandemia e buscando obedecer todas as recomendações, para o bem
estar de todos os nossos membros, completamos três meses sem a3vidades no
ambiente Esico de nossa igreja.
No dia 25 do mês corrente houve uma publicação no Diário Oﬁcial da Prefeitura do
Rio de Janeiro referente à permissão para o funcionamento de templos
religiosos,decreto assinado pelo Prefeito Marcelo Crivella.
Acredito que exista uma expecta3va por esse retorno ao templo, não apenas nosso,
mas também por parte de toda comunidade evangélica.
Entretanto, Eu, Pr. Vilmar, bem como a liderança da igreja, pensamos que um
possível retorno, no momento em que estamos vivendo, seja complicado diante de
alguns fatores explicitados abaixo:
• Percebemos que ao mesmo tempo em que existe uma determinação em
vigor com a ﬁnalidade de que mantenhamos o isolamento social, existe uma
permissão que libera as a3vidades em templos religiosos, a qual se opõe a
decisão do Comitê CienWﬁco que recomenda a con3nuidade das proibições
de eventos que causam aglomerações, e isso nos parece incoerente.
• Estamos acompanhando e podemos veriﬁcar que ainda há um crescimento
de contaminações e mortes devido ao COVID 19 ,um risco eminente a todos.
• A possibilidade de reabertura dos templos está condicionada a uma série de
prescrições que já conhecemos e as aplicamos ao nosso co3diano: Álcool gel,
álcool 70, máscaras e distanciamento de 2m de uma pessoa para outra.
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• Há também a recomendação ao mais vulneráveis ao COVID 19 que opte pela
par3cipação não presencial dos cultos. Isto é, os pertencentes ao grupo de
risco(os com idade igual ou superior a 60 anos; portadores de doenças
cardiovasculares, pulmonares, câncer, diabetes, transplantados e os
atestados como suspeito).
Visto isso, nossos cultos não poderiam ter mais que 50 pessoas se considerarmos
os espaços entre pessoas por metro quadrado, e a cada ﬁnal de culto seria
necessário (obrigatório) uma higienização de todo espaço.
Estas prescrições são prote3vas e, de fato precisam ser aplicadas e obedecidas em
todos os lugares. São também regras estabelecidas pelo poder execu3vo e uma
possível não-conformidade, poderia acarretar punição.
Entendemos que a aplicação de tais prescrições tornariam nosso retorno muito
aquém do que Deus merece e que cada um espera, isso para não dizer que
teríamos nosso culto insosso.
Entendemos também, que qualquer descumprimento, e não digo isso por não
quererermos cumprir, mas há uma série de questões que não nos permi3riam
100% de eﬁcácia, poderia implicar em denúncia e ﬁscalização, conforme determina
a lei.
Irmãos, acredito ser uma situação incômoda, já que não teríamos a oportunidade
de termos todos nossos irmãos juntos na igreja. Penso nos irmãos de 60 anos ou
mais que não poderiam entrar na igreja, penso também no caso de alguém que
esteja passando na rua e quisesse entrar nas nossas instalações, teríamos de ser
sele3vos ou proibir a entrada.
Pastores e líderes de 60 anos ou mais não poderão estar em suas respec3vas
igrejas, os pregadores terão de fazer uso de máscaras, os músicos terão de fazer
uso de máscaras também, bem como toda congregação presente. Será que
estamos todos preparados para um retorno desse 3po?
Con3nuaremos dando o amparo espiritual o qual nós da Primeira Igreja Ba3sta de
Madureira e cada igreja tem se esforçado para dá-lo, mas nesse momento em vista
de tudo que mencionamos, além de toda diﬁculdade litúrgica ou logís3ca,
entendemos ser um risco ao qual não devemos submeter a igreja. Não queremos e
nem devemos criar esse 3po de culpa.
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Seria bom se de fato pudéssemos estar tranquilos e com nosso corações em paz
para este retorno. Contudo, eu e toda liderança da igreja, entendemos ser
necessário mais um tempo de espera e a não exposição de nossos membros a uma
reabertura que ao nosso ver é muito delicada.
Portanto, amada igreja, pedimos um pouco mais de paciência e compreensão e que
permaneçamos em oração. Con3nuamos contando com a presença dos irmãos nos
nossos canais digitais, onde buscamos levar a palavra e o consolo de Cristo,
sabendo que sua ﬁdelidade e amor, por nós, são inabaláveis e que estamos debaixo
da sua mão de cuidado e proteção.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que não deixará de ser o cabeça da sua
Igreja, seja com todos nós, hoje e sempre.
No amor fraternal que nos une,
Pr. Vilmar Lima, Diretoria e Conselho Diretor.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020
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