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

 

São Paulo, 05 de março de 2021 – 17.00 horas 
 

CIRCULAR  Nº 93 / 2021 
 

MINISTÉRIO E IRMANDADE 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CULTOS, REUNIÕES MINISTERIAIS,  
 

BATISMOS, OUTROS SERVIÇOS ESPIRITUAIS, REUNIÕES ADMINISTRATIVAS,  
 

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E CONSTRUÇÕES  
 

Caros irmãos, 
 

A Paz de Deus. Amém. 
 
Com o agravamento da pandemia em nosso Estado, o Conselho Ministerial considerou sobre, 
 
1 – As diversas solicitações de nossas autoridades para que a população permaneça em isolamento 
social, 
 
2 – Orientação dessas mesmas autoridades para que os fiéis professem a fé e estejam em orações, a 
partir de suas casas, mesmo que serviços religiosos foram decretados como essenciais, 
 
3 – O agravamento da pandemia que ora atravessamos com falta de leitos hospitalares, unidades 
intensivas sobrecarregadas e acentuado número de óbitos, 
 
4 – Riscos aos quais expomos nossa Irmandade, quando presenciais ou em trânsito de ida/retorno para 
as casas de oração, seja para cultos, serviços espirituais e ou administrativos, 
 
5 – Aumento substancial de presenças em algumas casas de oração, por irmandade de igrejas próximas 
ou de municípios circunvizinhos, fechadas por alto número de infectados, extrapolando o número limite 
estabelecido para ocupação do templo,  
 
E concluiu, face a responsabilidade que nos pesa, DELIBERAR a SUSPENSÃO dos cultos, batismos, 
qualquer outro serviço de ordem espiritual, reuniões ministeriais e ou administrativas, serviços 
de reformas, manutenções e construções, de 06 a 19 de março de 2021, em todo o Estado de São 
Paulo. 
 
Continuarão sendo realizados cultos virtuais, a partir do Complexo Brás, que devem ser acessados 
através do nosso site oficial www.congregacaocristanobrasil.org.br, todas as quartas feiras sempre 
com início às 15.00 horas.  
 
Cumpramos nosso dever de manter sempre os cuidados preventivos para contenção dessa pandemia 
em nosso País, conforme orientações de nossas autoridades sanitárias. Caso seja necessário, novos 
comunicados serão apresentados à Irmandade. 
 
Com o sentimento fraterno de nosso Senhor Jesus Cristo manifestamos agradecimentos e louvores a 
Deus pela compreensão de todos.  
 
Vossos irmãos em Cristo,  

 
Conselho dos Anciães Mais Antigos - Estado de São Paulo  


