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

 

São Paulo, 17 de abril de 2021 – 20.30 horas 
 

CIRCULAR Nº 97/2021 
 

MINISTÉRIO E IRMANDADE 
 

RETOMADA DOS CULTOS PRESENCIAIS – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Cara irmandade, 
 

A Paz de Deus. Amém. 
 

Comunica-se a retomada dos cultos, nos dias constantes do nosso Relatório, assim como demais 

serviços presenciais no Estado de São Paulo, a partir da próxima segunda-feira (19/04/2021). Tendo 

em vista uma retomada cautelosa das atividades, obedeceremos, rigorosamente, aos protocolos de 

segurança e regras impostas pelas autoridades de saúde do Estado de São Paulo, conforme abaixo: 
 

a) uso de máscaras, aferição de temperatura e aplicação de álcool em gel na entrada; 
 

b) capacidade de ocupação, de acordo com a legislação municipal, que no caso específico da cidade 
de São Paulo é de 25% da capacidade do local de culto, sendo que o distanciamento indicado 
pelos protocolos deverá ser, rigorosamente, praticado.  

 

c) os Cultos terão início no horário que consta do relatório, sendo que, nas localidades em que 
houver o toque de recolher das 20:00h, os santos serviços deverão ter início às 18:30h; 

 

d) a ordem do culto será mantida, como nas últimas ocasiões em que foram realizados, incluindo 
agora mais um hino antes da Palavra, sem a liberdade dos testemunhos, tendo sua duração 
de, no máximo, 60 (sessenta) minutos; 
 

e) no que se refere à celebração dos batismos, permanecem as instruções 
anteriores, podendo ser realizados em qualquer dia de culto, sem anúncio prévio à irmandade, ou 
lista de batismo; 
 

f) tocarão na orquestra apenas o órgão eletrônico, instrumentos de cordas e acordeons; 
 

g) em se tratando das Reuniões de Jovens e Menores, os recitativos permanecerão de maneira 
coletiva. 

 

Com a retomada dos cultos presenciais no estado de São Paulo, amanhã, 18/04/2021, será o 

último dia dos Cultos, bem como, Reuniões para Jovens e Menores online, exceto às quartas-

feiras, com início às 15:00h, que permanecerão inalterados, assim como as Reuniões para 

Mocidade, ambos realizadas no formato online, sendo que as Reuniões para a Mocidade ocorrerão 

nos segundos domingos de cada mês, às 14:00h. 
 

As reuniões ministeriais e administrativas voltarão a ser realizadas normalmente, sempre respeitando 

as regras e protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias. 
 

Em qualquer tempo, diante de novos fatos surgidos, outras deliberações poderão ser tomadas por este 

Conselho. 
 

Vossos irmãos em Cristo, 
 

 
Representantes do Conselho dos Anciães Mais Antigos do Brasil  


