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Igreja Presbiteriana Carioca

Protocolo Covid-19

“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! 
Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o 

seu Deus, estará com você por onde você andar”.

A pandemia de Covid-19 que atinge o mundo desde o início de 2020 chegou ao 
Brasil em meados do mês de março e provocou mudanças intensas nas rotinas de 
todos com a instauração de medidas de isolamento social em todo território nacio-
nal. Registramos aqui nosso profundo pesar com todas as perdas resultantes dessa 
difícil luta que temos enfrentado, motivo pelo qual nossa igreja tem orado incessan-
temente desde o início da pandemia, crendo que nosso Deus é soberano e todo-po-
deroso, confiando n’Ele nossas vidas e mantendo firme a nossa esperança na Sua 
providência.

Nossa cidade sofreu bastante com a doença nos últimos meses e ainda enfrenta 
os efeitos da crise sanitária, no entanto as quedas nos índices de contágio e mortes 
têm motivado nos últimos dias um movimento de reabertura gradual das ativida-
des econômicas no Rio de Janeiro. Tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado 
publicaram recentemente decretos que determinam os critérios para reabertura de 
algumas atividades - entre elas as igrejas, evidentemente resguardando os devidos 
cuidados com o distanciamento entre as pessoas e a higienização dos ambientes. 

Josué 1:9
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Vale ressaltar que em todo tempo, nossa igreja agiu conforme as orientações das 
autoridades, obedecendo o princípio que nos fora apontado pelas Escrituras em Ro-
manos 13.1-7.

Baseada nos decretos das autoridades competentes, a Igreja Presbiteriana Carioca 
anuncia que irá retomar suas atividades de culto público a partir do domingo dia 
21/06/2020, seguindo com muito cuidado as orientações e critérios já estabelecidos 
e crendo que nosso Pai poderoso nos dará ainda mais forças para seguirmos com-
batendo o bom combate para Sua honra e glória.

Temos absoluta convicção que nosso Deus continuará nos guardando e guiando 
para realizarmos a Sua obra em um mundo cada vez mais necessitado da Verdade, 
conforme nos promete em Is 48,17b “Sou eu o Senhor teu Deus quem te conduz pelo 
caminho que deves viver!” 

Ao longo de toda história da humanidade, o povo de Deus sofreu das mais diver-
sas formas e venceu qualquer adversidade mantendo-se unido e com o propósito 
de obedecer e glorificar a Deus acima de qualquer coisa. Somos filhos do Deus que 
guardou seu povo de pragas, de governos autoritários, de perseguição política e so-
cial, de guerras, massacres, desastres e todo tipo de calamidade seja a nível local ou 
global. Diante de todas as adversidades, a Igreja prevaleceu. E diante desta pandemia 
não duvidamos nem um segundo sequer de que Deus guardaria seu povo com se-
gurança para voltarmos à normalidade o quanto antes, porque cremos que a nossa 
força vem d’Ele e por isso a Igreja prevalece. Desta forma, informamos a todos os ir-
mãos e irmãs que seguimos os princípios da sabedoria, paciência e prudência, con-
forme nos ensinam as Escrituras.

Para que possamos reabrir o templo e retornarmos gradualmente às nossas ativi-
dades com segurança, a Mesa Administrativa da Igreja Presbiteriana Carioca, após 
muito refletir e orar sobre o assunto, desenvolveu seu próprio protocolo interno, 
baseado nas orientações das autoridades de saúde e nos protocolos sugeridos pelo 
Governo do Estado e Prefeitura. Nosso protocolo prevê uma série de medidas a se-
rem seguidas pelos próximos oito domingos a partir do dia 21/06/2020, podendo ser 
estendidas ou não mediante a análise dos fatores que envolvem o andamento do 
combate à pandemia em toda cidade. 

Desta forma, a Igreja Presbiteriana Carioca anuncia que a partir do domingo, dia 
21/06/2020, as seguintes medidas serão tomadas:
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Redução da capacidade do templo para 30% da lotação

Seguindo as diretrizes das autoridades públicas de saúde, nosso tem-
plo - que possui máxima lotação de 100 pessoas, baseada nos eventos 
com maiores públicos registrados na IPC – será restrito a 30 pessoas 
nas atividades de cultos públicos, contando com as pessoas envolvidas 
diretamente nas atividades, como músicos, diáconos e pastor.

1

Realização de 2 cultos para públicos diferentes

Considerando a lotação máxima de 30 pessoas, optamos pela reali-
zação de dois cultos seguidos, recebendo pessoas diferentes em cada 
um  deles para otimizar o espaço e respeitar a capacidade de 30% sem 
transtornos. O primeiro culto será das 17h às 18:20h e o segundo culto 
será 19h às 20:20h.

2

Higienização e troca de todas as cadeiras entre os cultos

Durante os 40 minutos de intervalo entre as duas atividades de cul-
to, nossa equipe trocará todas as cadeiras do salão, higienizando cada 
uma delas com álcool líquido 70%, garantindo assim que todas as pes-
soas estejam devidamente protegidas em seus lugares.

3

Lista de presença para os cultos

Cada culto terá uma lista de presença para os membros da igreja com 
confirmação dos nomes até o sábado anterior ao culto. Essa medida 
visa uma maior organização do espaço, possibilitando que seja mon-
tado um layout personalizado para as cadeiras de acordo com as pes-
soas confirmadas.

4
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Distância de 1,50m entre as cadeiras isoladas

Seguindo as recomendações de especialistas em saúde, estabelecere-
mos uma distância segura entre as cadeiras, designando um espaço de 
1,50m em todas as direções, resultando em uma área com boa margem 
de distância por pessoa ou família.

5

Famílias que moram na mesma casa poderão sentar juntas

A distância de 1,50m entre as cadeiras será suspensa para famílias que 
moram na mesma casa, por motivos óbvios. Desta forma, poderão se 
formar blocos de 2 ou mais cadeiras juntas, no entanto a área livre será 
preservada para outras cadeiras isoladas ou grupos de assentos.

6

Controle de temperatura e higienização na entrada

A Igreja Presbiteriana Carioca possui duas entradas: a social, que fica 
de frente para rua, onde geralmente chegam os pedestres e a entra-
da dos fundos, que fica no estacionamento, onde geralmente chegam 
as pessoas que vão de carro. Para otimizar o fluxo, nós fecharemos a 
entrada pelos fundos, concentrando as chegadas pela entrada social, 
onde teremos uma equipe distribuindo álcool em gel 70% e também 
medindo a temperatura das pessoas. Aqueles que estiverem com tem-
peratura corporal acima de 37,8 graus não poderão entrar no templo, 
conforme indicam os protocolos sugeridos pelas autoridades de saúde.

7

Álcool em gel 70% disponibilizado em todos os ambientes

Disponibilizaremos álcool em gel 70% para todos os presentes, com 
fácil acesso a dispensers nos locais comuns e também em por meio de 
frascos espalhados pela igreja.

8
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Uso obrigatório de máscaras durante todo o culto

Todas as pessoas presentes precisarão utilizar máscaras para seguir-
mos em conformidade com os principais protocolos de saúde divul-
gados. As únicas exceções serão para os vocalistas da banda nos mo-
mentos de música, considerando a grande dificuldade para cantar com 
as vias respiratórias obstruídas pela máscara. Após o período de louvor, 
estes devem colocar suas máscaras novamente. Além disso, o pastor 
realizará a pregação com a utilização de faceshield para que a máscara 
não interfira em sua dicção e não prejudique a leitura labial, importante 
instrumento de acessibilidade para pessoas com deficiências auditivas.

9

Não serão incentivadas interações físicas entre as pessoas

Fato comum em congregações cristãs, o contato físico entre os mem-
bros da igreja ainda permanecerá restrito, mantendo os critérios de 
distanciamento das autoridades de saúde. Não haverá por parte da 
igreja qualquer estímulo a isso, no entanto cada interação entre as pes-
soas é de responsabilidade individual dos envolvidos.

10

Pessoas do grupo de risco não devem comparecer

Entendemos que os grupos de maior risco não devam se expor a even-
tos como o culto público, por isso não incentivamos qualquer pessoa 
que esteja incluída nessa categoria a comparecer aos nossos encon-
tros. A entrada de pessoas deste grupo não será proibida, no entanto 
solicitamos a nossos membros que apresentam maior risco mediante 
a uma eventual infecção que permaneçam assistindo às transmissões 
online dos cultos enquanto este protocolo estiver em vigor.

11

Pessoas com sintomas ou recém-recuperadas 
não devem comparecer

Pessoas de qualquer idade que apresentem sintomas gripais como tos-
se e espirros serão impedidas de entrar no templo, para mantermos os 
critérios dos principais protocolos de saúde disponíveis. Também re-
comendamos que pessoas recém-recuperadas destes sintomas gripais 
aguardem um período de pelo menos 14 dias para retornarem aos cul-
tos. Caso tenham sido diagnosticados com Covid-19 ou com suspeita, 
também obedeça aos 14 dias de quarentena após o fim dos sintomas.

12
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Manutenção dos cultos online

Para atender àqueles que não puderem ou ainda não se sintam à von-
tade para frequentar os cultos, manteremos nossas transmissões do 
culto por meio das nossas redes sociais, de forma que apenas o segun-
do culto (das 19h) será transmitido.

13

Recepção de visitantes

A igreja estará aberta para receber visitantes, no entanto faremos cam-
panhas nas redes sociais para que estes também confirmem sua visita 
de maneira prévia, para facilitar o planejamento do culto. Para aqueles 
que aparecerem sem confirmar, respeitaremos o limite de 30 pessoas 
no salão. Caso a capacidade seja excedida, solicitaremos a membros 
da igreja que assistam ao culto do lado de fora, liberando assentos para 
os visitantes.

14

Sinalização do protocolo

Disponibilizaremos nosso protocolo para todas as pessoas presentes 
por meio de folhetos e sinalização no templo. Além disso, também di-
vulgaremos com detalhes nas nossas redes sociais e site, para que to-
dos tenham acesso facilitado ao material.

15
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Seguindo cada ponto deste protocolo, a Igreja Presbiteriana Carioca retornará às 
suas atividades de culto público gradualmente, convicta de que o nosso Deus é po-
deroso, soberano e nos conduzirá com seu imenso amor e bondade até o fim deste 
difícil período que vivenciamos atualmente. Sua Igreja seguirá com coragem rumo 
ao alvo, que é Cristo e venceremos essa pandemia juntos, ainda que um pouco dis-
tanciados.

Por fim, exortamos a todos que creiam vigorosamente na Palavra de Deus que nos 
garante sua presença e proteção:

A Igreja prevalece.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020.

Mesa Administrativa da Igreja Presbiteriana Carioca.

Considerações Finais

“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha 
medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajuda-
rei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.”

Isaías 41:10

 “Eis que estou com vocês até o fim dos tempos”

Mateus 28:20



Igreja Presbiteriana Carioca Protocolo Covid-19

10

Protocolo Covid-19
Documento interno de adequação
às políticas públicas de prevenção
ao contágio por coronavírus.

Acesse em: 

ipcarioca.com.br/covid

Rua José Bonifácio, 522
Todos os Santos

21 98807-2307

@ipcarioca

/ipcarioca


