
  

Página 1 de 1 
 

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

 

São Paulo, 11 de março de 2021 – 16.00 horas 
 

CIRCULAR Nº 94/2021 
 

MINISTÉRIO E IRMANDADE - BRASIL 
 

CULTOS E REUNIÃO DE JOVENS E MENORES ONLINE 
 

NOVAS DATAS E HORÁRIOS 
 

Caros irmãos, 
 

A Paz de Deus. Amém. 
 

Com o agravamento da pandemia em diversos Estados do Brasil e, considerando a 
necessidade de suspensão de cultos nessas casas de oração, o Conselho dos Anciães mais 
Antigos do Brasil, reunido hoje, nas pessoas dos Representantes, DELIBEROU que, enquanto 
perdurar as restrições de locomoção nos Estados, a partir do dia 13/03/2021 – próximo 
sábado, serão realizados cultos online, transmitidos do Complexo Brás – Capital – São Paulo, 
nas datas e horários a seguir descritos: 

 

 

            Reunião de Jovens e Menores –     Domingo   –   10.00 horas  
 

  
            Culto –     Domingo    –   18.00 horas 
                                            

            Culto –     Quarta-feira    –   15.00 horas 
 

            Culto –     Sábado   –   19.30 horas 
  

 
               Reunião para Mocidade –     2º Domingo   –   14.00 horas 

  
 

Esses cultos e reuniões devem ser acessados através do nosso site oficial 
www.congregacaocristanobrasil.org.br que serão transmitidos em canais distintos para 
áudio, vídeo e Libras.  
 

Com relação à retomada dos cultos presenciais nas casas de oração, aguardaremos a 
publicação de liberação pelas autoridades locais, nos diversos Estados e regiões do 
Brasil. Quando acontecer o retorno dos cultos presenciais em todo o país, ficará apenas 
o culto online das quartas feiras as 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 do Brasil 

http://www.congregacaocristanobrasil.org.br/

