Igreja Presbiteriana de Botafogo

O Conselho da Igreja Presbiteriana de Botafogo, alinhado com os desafios
desse tempo no que tange as necessidades de cuidado de prevenção do
COVID-19 vem uma vez mais orientar a igreja que:
1.

A partir desde domingo (22) nossa rotina continuará a sofrer algumas
mudanças temporariamente, até que o ambiente esteja seguro, livre de
risco para a saúde de nossa comunidade;

2.

Louvamos a Deus pela forma ordeira e compreensiva que nossos
membros lidaram com a necessidade de suspensão das atividades da
Igreja;

3.

Todos os cultos presenciais da IP Botafogo continuarão suspensos. No
domingo próximo, dia 22, às 10h30min e 18hs teremos a transmissão
apenas on-line do culto, para que todos possam participar em suas
próprias casas;

4.

Apelamos aos familiares no sentindo de prover nossos idosos do meio
possível para que eles participem dos cultos on-line.

5.

Nossas reuniões durante a semana (reunião de oração, oficina de
artesanato, estudo bíblico e outros) também continuarão suspensas.

6.

O atendimento presencial na igreja (secretaria/gabinete pastoral) será
reduzido ao mínimo necessário. Informações em geral podem ser
obtidas por telefone (2295-6099 ou igreja@ipbotafogo.org.br) e os
pastores priorizarão os casos realmente emergenciais, estando à
disposição em seus números de telefone/whatsapp e email.
O Conselho orienta aos irmãos, principalmente aqueles que fazem
parte do grupo de risco (idosos e portadores de doenças crônicas), que
se resguardem do contato público.
Conclamamos nosso povo a se dedicar ao culto doméstico e familiar. É
tempo de comunhão com Deus;
A contribuição de dízimos e ofertas necessárias para o sustento das
atividades e compromissos missionários e ministeriais da IP Botafogo
pode ser feita via internet banking ou depósito bancário na seguinte
conta:
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
CNPJ-34.171.181/0001-30

7.

8.
9.

10. Não esqueça de orar! Este é um tempo diferente e desafiador para a
Igreja. Conclamamos o Corpo de Cristo para continuar unido em
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espírito e oração, rogando ao Criador que nos guie durante este
período.
11. Lembramos à nossa Igreja que Deus é soberano e governa
poderosamente. Nada foge ao seu controle e cuidado;
12. Registramos que o poder constituído, de acordo com nossa Confissão
de fé é ministro de Deus e, portanto, suas ordens precisam ser
consideradas;
A tendência é que assim permaneça até que as autoridades decidam pela
revogação das medidas que visam impedir a disseminação do vírus.
Rev. Cid Caldas
Presidente do Conselho da IP Botafogo
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