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COMUNICADO DO CONSELHO 

REFERENTE À RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA IGREJA PRESBITERIANA DE JUNDIAÍ 

 
O Conselho da Igreja Presbiteriana de Jundiaí em reunião de 31 de agosto de 2020, diante das novas 

diretrizes do nosso Município referente às atividades religiosas presenciais, RESOLVEU: 

1. Retomar parcialmente as atividades presenciais;  

 

2. Realizar os cultos aos sábados às 19h no templo da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí, devido 

ao fato do templo da IPJ estar em reforma. O endereço da Segunda IP de Jundiaí é: Rua Professora 

Geralda Berthola Facca, 296 – Vila Hortolândia; 

 

3. Seguir o seguinte PROTOCOLO DE SEGURANÇA: 

3.1. Pede-se a obediência irrestrita aos diáconos de plantão.  

3.2. Uma lista prévia de inscrição para o culto de sábado será realizada. A inscrição será feita através 

do e-mail da IPJ (igreja.jundiai@gmail.com) ou ligação nos telefones (11) 4586-2004 (de segunda a quinta-

feira, no período das 8h às 17h) ou pelo WhatsApp (11) 94823- 8919. A inscrição deverá ser feita até a quinta-

feira imediatamente anterior ao sábado. Caso o limite de participantes seja atingido, a inscrição servirá para 

o sábado da semana seguinte. É importante fazer a inscrição com antecedência.  

3.3. Poderão participar até 52 pessoas. Os assentos (com o devido distanciamento) estarão 

sinalizados.  

3.4. Pessoas com mais de 60 anos, crianças que não consigam permanecer com máscaras, crianças 

menores de 2 anos, pessoas pertencentes ao grupo de risco, recomenda-se que participem do culto por meio 

da internet, que continuará sendo transmitido ao vivo direto do salão ao lado da IPJ no domingo às 19h pelo 

canal do YouTube e página do Facebook (O culto de sábado não será transmitido pela internet). Considera-

se grupo de risco: problemas cardíacos, Diabetes, Pneumopatia, Doença neurológica, Doença renal, 

Imunodepressão, Asma, Gravidez, sobrepeso ou obesidade (IMC acima de 30). 

3.5. Pessoas resfriadas ou gripadas, que estiverem com qualquer sintoma respiratório como coriza, 

tosse, espirro (inclui-se aqui também a “gripe alérgica”); que apresentarem quaisquer outros sintomas virais 

como dores musculares, dores de cabeça, desconforto abdominal, vômitos e diarreia; que tiveram contato 

nos últimos 14 dias com alguém com suspeita de Covid 19; que apresentaram quadro febril nos últimos 14 

dias (temperatura corpórea acima de 37,5), não deverão participar do culto presencial.  
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3.6. Na entrada do templo, o diácono encarregado estará com a listagem prévia dos inscritos para 

confirmação dos mesmos e realizará:  

a) aferição da temperatura corporal;  

b) verificação do uso de máscara protetora (o uso da máscara é obrigatório durante todo o 

período de culto);  

c) higienização das mãos com álcool gel  e dos pés com solução sanitizante.  

Na eventualidade da constatação de temperatura corporal acima de 37,5°C ou na recusa em 

cumprir quaisquer das prescrições estabelecidas, o acesso será vedado, para evitar a exposição dos 

demais participantes a riscos.  

3.7. Crianças ficarão sob a responsabilidade de seus pais durante todo o período (não haverá divisão 

em classes e/ou culto infantil).  

3.8. O acesso será restrito ao Templo. As demais dependências da Igreja não poderão ser utilizadas. 

Somente os banheiros estarão disponíveis para uso. O bebedouro não estará disponível. Sugerimos que cada 

membro leve sua garrafa com água e não a compartilhe com outras pessoas.  

3.9. Dentro do templo, um diácono indicará os assentos que poderão ser ocupados.  

3.10. As portas e janelas deverão permanecer abertas durante todo o culto (considerando que 

estamos no inverno é importante levar agasalho).  

3.11.  Ao término do culto, o pastor orientará os presentes a se retirarem sem a formação de 

aglomeração.  

3.12. Os que desejarem fazer a entrega de Dízimos e Ofertas pessoalmente poderão depositá-los 

diretamente no gazofilácio localizado na entrada do Templo.  

3.13. Quando houver celebração da Santa Ceia, os elementos já estarão à disposição nos bancos 

através de kits individualizados contendo o pão e o cálice fechados no kit, que deverão ser utilizados somente 

no momento oportuno.  

3.14. Devem ser evitados contatos como abraços, apertos de mão e beijos. Pedimos a cooperação 

para a não formação de grupos de conversa antes e depois do culto.  

Contamos com a oração dos irmãos e colaboração de todos na observância do protocolo. 

 Fraternalmente em Cristo,  

CONSELHO DA IGREJA PRESBITERIANA DE JUNDIAÍ (31/08/2020) 


