“Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à Casa do Senhor.”
Salmo 122:1

É

com muita alegria que comunicamos a possibilidade de retornarmos aos cultos presenciais
de nossas igrejas depois de um longo período

de quarentena. Estávamos com muitas saudades de
adorar ao nosso Deus no templo e na companhia de
nossos irmãos.
Estávamos com saudades de rever os nossos irmãos
de caminhada cristã. Estávamos com saudades
de orarmos juntos, louvarmos juntos e adorarmos
juntos como povo de Deus que aguarda e ama a Sua
vinda. Também estávamos com saudades das programações, das conversas na porta da igreja e até dos
junta panelas.
É verdade que esse retorno merece muitos cuidados, por isso seguem algumas orientações de como
deverá ocorrer a volta aos templos.
A Associação Paulistana da Igreja Adventista do
Sétimo Dia, recomenda que a decisão de quando
reabrir o templo deve ser tomada pela igreja local,
a partir do momento em que houver a autorização
do respectivo Município para isso. Todavia, mesmo
havendo uma autorização do Município, em harmonia com a Secretaria de Saúde, a igreja local deve
fazer sua própria análise sobre o número de casos de
contaminação, número de recuperados e o
número de óbitos ocorridos na última semana, além
de considerar todos os riscos de contaminação, bem
como a quantidade de pessoas disponíveis para liderar o serviço religioso.

Diante da condição de pandemia e o grande risco de contaminação
por coronavírus (COVID-19), a Associação Paulistana tem tomado
todas as devidas medidas respeitando as orientações dos órgãos
competentes, Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da
Saúde, Ofício do Ministério da Economia (Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho), além de orientações da sede administrativa
da União Central Brasileira. Por isso, foi preparado este Protocolo de
Segurança da Associação Paulistana para a Prevenção ao contágio
da COVID-19, a fim de fornecer orientações essenciais a promoção
de um ambiente corporativo mais seguro para prevenir/diminuir o
contágio e propagação da COVID-19.

Quando a igreja local decidir reabrir o templo,
recomendamos os seguintes cuidados:

Seguir rigorosamente o PROTOCOLO DE SEGURANÇA.

Abrir uma lista de interessados em assistir o culto, evitando que haja aglomerações.

Identificar no portão e na porta da igreja a capacidade de pessoas que cabem no templo e a quantidade de pessoas que poderão assistir aos cultos, de acordo com o percentual estipulado pela Secretaria de Saúde do Município.
A temperatura de todas as pessoas deverá ser medida antes que elas adentrem ao templo por um termômetro
digital. A temperatura deverá ser de até 37,2°C.
Deverá ser disponibilizado álcool em gel em abundância na entrada ou recepção do
templo.
Todas as pessoas deverão usar máscara e recomendamos que se tenha algumas
máscaras para oferecer para pessoas que estejam sem.
Organizar os assentos dentro do templo de modo que haja um distanciamento de acordo com o recomendado
pelo município. Geralmente a distância recomendada é de 2 metros.
A duração do serviço religioso deverá seguir a recomendação da Secretaria de Saúde
municipal.
Após o serviço religioso deverá ocorrer uma higienização do local, principalmente
se houver outro culto na sequência.

Na saída do templo deve ser evitada aglomeração dos membros.

Recomendamos que a igreja continue fazendo a transmissão dos cultos para
aqueles que não poderão estar no templo por enquanto.

Recomendamos ainda, de acordo com a Secretaria de
Saúde, que pessoas que pertençam a algum grupo de
risco e/ou apresentarem os seguintes sintomas, não
deverão entrar no templo:

· Febre;
· Espirros;
· Coriza nasal;
· Dor de cabeça;
· Dor de garganta;
· Tosse;
· Indisposição;
· Dor nas articulações
e/ou musculares;
· Dor de ouvido;
· Dificuldade para respirar;
· Perda do olfato;
· Perda do paladar.

Se houver um ou mais desses sintomas,
a pessoa deverá ficar em casa e procurar
uma avaliação médica.
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Recomendamos ainda, de acordo com a Secretaria de Saúde, que
pessoas que pertençam a algum grupo de risco como a seguir,
não deverão ir ao templo:

· Os menores de 12 anos, assim como as pessoas dos grupos de risco a seguir relacionados devem
permanecer em casa e acompanhar os cultos pelos meios de comunicação como TV Novo Tempo,
canais de transmissão da Igreja local, internet, entre outros meios.
· Idade igual ou superior a 60 anos;
· Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica);
· Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica – DPOC);
· Doenças Imunodepressoras;
· Transplantados;
· Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
· Diabetes mellitus;
· Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
· Gestantes;
· Lactantes.

Recomendamos ainda, para
evitar qualquer possibilidade
de contágio, que não aconteça
aglomeração de pessoas e a
manifestação de contatos físicos,
tais como aperto de mãos,
beijos, abraços, entre outros, nas
dependências da Igreja, seja na
entrada, durante os cultos ou na
saída.

Se a decisão da igreja for não
reabrir o templo por enquanto,
recomendamos que continuem
fazendo os cultos, bem como a
Escola Sabatina, de forma online.
Que continuem cuidando
uns dos outros, animandoos na fé e na esperança
da volta de Jesus. Que
continuem estudando a
Bíblia com os interessados
em conhecer as verdades
da Palavra de Deus.

Lembremos que “Deus não conduz jamais Seus filhos de
maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver
o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que
estão realizando como Seus colaboradores” (C.B.V. p. 479).

Não desanime na crise. Lembre-se de que “tempos ruins para se viver
são bons para se aprender”, porque nossos grandes desafios precedem nossos
maiores milagres. Temos a certeza que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sairá
muito mais forte depois da crise para cumprir a missão!

“

Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos quem
governa o futuro.” Vamos continuar orando, confiando em
Deus e avançando com fé!
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