Rio de Janeiro, 21 de Março de 2020
“14 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra. 15Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se
fizer neste lugar.
II Crônicas 7.14,15

Aos membros e frequentadores da Casa Verde
Saudações em Cristo,
Os dias tem sido tensos por causa da propagação do Corona Vírus (Covi d-19), que já
causa sérios impactos em nosso país. Devemos evitar o pânico e adotar as medidas
recomendadas pelas autoridades governamentais sanitárias. O Governador de nosso Estado
decretou estado de emergência e suspendeu reuniões de diversas atividades coletivas, dentre as
quais nos adequamos. Sendo assim, a Mesa Administrativa da Igreja Presbiteriana Casa Verde,
visando o bem dos membros e frequentadores dos nossos cultos, resolve:
1) Suspender as atividades presenciais da Casa Verde. Não teremos culto presencial nos
domingos por tempo indeterminado, enquanto durarem as restrições impostas. Avaliaremos o
retorno das atividades, levando em consideração as orientações das autoridades competentes;
2) Seguiremos nos reunindo virtualmente. O culto dominical (10h) acontecerá com
transmissão pelo perfil da Igreja no Youtube, conforme informaremos nas redes sociais da igreja;
3) Mantemos a suspensão dos Pequenos Grupos. Mas em breve organizaremos atividades
semelhantes utilizando os meios virtuais para nos manter conectados em tempo de isolamento
social. Em breve, informaremos mais detalhes;
4) O atendimento pastoral fica restrito a contatos virtuais;
5) Nos manteremos fieis a contribuição de dízimos e ofertas missionárias através de
transferência bancária pela internet. Os compromissos financeiros da igreja permanecem e

precisamos que cada membro participe com suas ofertas e dizimos dentro de suas possibilidades
do sustento financeiro da igreja e no compromisso missionário com o Rev Walter e Sueli, na
Espanha. As contribuições poderão ser feitas via internet banking ou depósito bancário na
seguinte conta: PRESBITERIO DE GUANABARA(CNPJ: 29.998.572/0001-93), BANCO
BRADESCO. AG. 2794. CONTA POUPANÇA: 1003594-5. Lembre-se que a sua fidelidade nos
dízimos e ofertas são fundamentais;
6) O Dia de Oração e Jejum neste dia 22/03, convocado nacionalmente para todos os
presbiterianos e demais cristãos que desejem participar, será adotado pela IP Casa Verde.
Prepare-se para participar em sua casa;
7) Campanha de Oração: Nestes próximos dias, devemos interceder como povo de Deus.
Orientamos cada família a se reunir às 20h e orar junto por toda situação. Oremos pelo mundo,
nosso bairro, cidade, Estado e país, pela nossa igreja e igrejas em geral e pelos nossos familiares.
8) Orientamos que os discipulados pessoais e o contato entre irmãos sejam feitos
ATRAVÉS DE VIDEOCHAMADAS.
9) Orientamos as família a estabelecer o bom hábito do Culto Doméstico diário. Nestes
próximos dias, orientamos que cada família da igreja se reúna em seu próprio lar, para cultuar ao
Senhor e clamar, segundo a Palavra de Deus em II Cr 7.14.
A Mesa Administrativa da Igreja está acompanhando os desdobramentos da crise causada
pelo coronavírus e as determinações das autoridades, e, em oração, continuará zelando pelo bemestar da nossa Igreja. Fique atento ao grupo de WhatsApp porque transmitiremos novas
informações através dele. Vamos manter nossa confiança em Deus e redobrar cuidados para que
este período de apreensão seja superado. Não se esqueça de que a crise vai passar. A cautela
neste momento é um gesto de responsabilidade para com a própria saúde e de amor ao próximo.
Deus nos abençoe!
_______________________________________________
REV. MARCELO RODRIGUES
Seu Pastor
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