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Administração São Paulo – Rua Visconde de Parnaíba, 1616 - Brás – São Paulo – SP – 03164-300 

 

São Paulo, 23 de julho de 2020 – 18.00 horas 
 

 

 
CIRCULAR Nº 61/2020   

 
 

ANCIÃES, DIÁCONOS, COOPERADORES DO OFÍCIO MINISTERIAL,  
 

COOPERADORES DE JOVENS E MENORES E ADMINISTRADORES 
 

 

RETOMADA DE REALIZAÇÃO DAS 
 

REUNIÕES REGIONAIS DE MINISTÉRIO – RRM 

BRASIL 

 

Caros irmãos, 

Anciães, Diáconos, Cooperadores do Ofício Ministerial, Cooperadores de Jovens e Menores e 

Administradores, 

A Paz de Deus. Amém.  

Considerando-se a flexibilização das medidas de prevenção da pandemia impostas pelas autoridades e as 

necessidades que se apresentam na obra de Deus, o Conselho dos Anciães Mais Antigos do Brasil, reunidos 

nesta data, deliberou o retorno da realização das Reuniões Regionais de Ministério – RRM e  visando 

reunir o mínimo de pessoas, enquanto não se restabelece a normalidade da situação, somente com o 

comparecimento presencial dos irmãos Anciães, Diáconos e Administradores da Regional a que 

pertencem, a partir do mês de agosto de 2020 nas datas já previamente definidas em calendário de cada 

Regional, sempre respeitando a legislação sanitária e as recomendações das autoridades e médicos, 

principalmente quanto ao limite de presença no local da reunião. Nessas reuniões serão tratados 

especificamente os assuntos pertinentes à Regional, na forma de nosso Estatuto. 

Será realizada mensalmente, no 1º sábado de cada mês, as 14 horas, a partir de 1º de agosto próximo, Reunião 

Ministerial de Ensinamentos com a presença virtual, para os irmãos Anciães, Diáconos, Cooperadores do 

Ofício Ministerial e Cooperadores de Jovens e Menores de todo o Brasil, a partir do Salão de Reuniões do Brás, 

onde poderão receber ensinamentos e o conselho da santa Palavra de Deus, com vista a manter-se a unidade 

de Espírito.  Nesta reunião não serão tratados assuntos deliberativos que dependam da apresentação em 

oração conjunta do Conselho Regional de Anciães, Diáconos, Cooperadores do Ofício Ministerial, estes se 

presentes, e Administração. 

Em qualquer tempo novas deliberações poderão ser tomadas pelo Conselho Ministerial, diante de novos fatos 

surgidos e outras informações que se fizerem necessárias, as quais serão apresentadas através de novo 

comunicado. 
 

Vossos irmãos em Cristo,  
 

Conselho dos Anciães Mais Antigos do Brasil 


