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DECLARAÇÃO 
Regresso dos cultos presenciais  

  

Introdução 
  
O plano de regresso dos cultos presenciais da 1ª Igreja Evangélica Congregacional de Lisboa tem por base o 
nosso desejo de honrar a Deus e dignificar aqueles que nos visitam. Por isso, agiremos em conformidade 
com as recomendações e diretrizes das autoridades sanitárias e governamentais. 
  
Devido ao nosso compromisso de sermos agentes de saúde pública, neste momento o nosso compromisso é 
somente com o regresso dos cultos presenciais. A Escola Bíblica, a Escola Dominical, os Grupos de 
Discipulado, assim como qualquer outra reunião ou atividade manterão o formato on-line. 
  
No caso de a dignidade e a saúde das pessoas que nos visitam ficar em causa, voltaremos ao formato on-line 
que serviu de base para a nossa comunhão ao longo dos últimos meses. 
  
Conscientes dos riscos que temos que enfrentar, agradecemos que leiam as regras de convivência social que 
expomos abaixo. 
  

1. Lotação do Espaço 
Devido à estrutura física da igreja só poderemos ter uma lotação de 23 pessoas por culto. Este número 
inclui: 15 lugares para participantes regulares; 5 lugares para os responsáveis pela logística de cada 
culto; 3 lugares para visitantes. 
  

2. Inscrição para o culto 
Terá de ser feita inscrição obrigatória para a participação na celebração. Essa inscrição irá requerer o 
preenchimento de um questionário que será partilhado semanalmente no grupo de Whatsapp e nas 
redes sociais. A inscrição é sempre pessoal e obrigatória para qualquer participante, sejam 
participantes regulares, membros da equipa de serviço ou mesmo crianças. 
Quem tiver problemas com o questionário pode ligar para o irmão Paulo Silva (968 730 165) para 
obter ajuda. 
A cada domingo será criado um registo interno de cada participante em cada um dos cultos que será 
mantido por 2 semanas. 
  

3. Quem aconselhamos a não estar presente no culto presencial 
Na hora da inscrição para o culto do domingo seguinte, aconselhamos a redobrada atenção e 
ponderação a:  

i. Pessoas doentes com sintomas associados ao COVID-19; 
ii. Pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19;  

iii. Pessoas que pertencem a um grupo de risco: idade avançada (65 anos ou mais), doenças 
crónicas pré-existentes como: doenças cardiovasculares, diabetes, doença crónica 
respiratória, hipertensão e doença oncológica. Sistema imunitário comprometido: 
tratamentos de quimioterapia, tratamentos para doenças autoimunes (artrite reumatoide, 
lúpus, esclerose múltipla ou algumas doenças inflamatórias do intestino) e infeção 
VIH/sida.;  

iv. Pessoas que não se tenham inscrito e/ou não tenham recebido a confirmação da sua 
participação.  

 
Nota – no caso do ponto i) e ii) as pessoas serão impedidas de participar do culto 
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4. Horário do culto 

O culto terá lugar às 11h00 com uma duração aproximada de 60m,após o qual o espaço será 
higienizado.  
  

5. Ceia do Senhor  
Será entregue, por participante, um kit individual (vinho e pão), descartável. No final do culto cada kit 
deverá ser colocado no lixo pelos participantes.  
  

6. Ofertas e Donativos 
Deve-se continuar a privilegiar os canais digitais (MB Way e transferência bancária). 
  

7. Medidas de proteção e de segurança 
i. Uso obrigatório de máscara social a partir do momento que se entra nas instalações. Estas 

devem ser trazidas por cada participante e mantidas na cara durante todo o tempo em que 
se permaneça nas instalações da igreja; 

ii. Medição da temperatura corporal antes da entrada nas instalações pelas pessoas que 
estiverem no acolhimento, com consentimento prévio no ato da inscrição; 

iii. Higienização das mãos com solução antissética de base alcoólica que se encontra no lugar, 
antes de entrar nas instalações. Se possível cada pessoa deve trazer um pequeno frasco 
para o uso pessoal; 

iv. Cumprimento responsável do distanciamento social (2m) no hall de entada e no local de 
culto, com especial atenção à entrada e saída do edifício, de modo a evitar aglomerações; 

v. A entrada na sala de culto será sempre coordenada pela equipa de acolhimento; 
vi. Em caso de haver crianças a acompanhar os pais, há que manter especial atenção para 

comportamentos de risco como: sentar-se no chão, colocar objetos na boca e troca de 
objetos com outras crianças.  

vii. As idas à casa de banho deverão ser igualmente evitadas. Mas em caso de necessidade, será 
orientada por um membro da equipa que estiver de serviço; 

viii. A saída no final do culto deverá decorrer de forma ordenada seguindo as indicações que 
serão dadas no local. As primeiras pessoas a sair serão as que se encontram nas filas da 
frente e a saída ocorrerá pela porta da frente. 

  
  
 
Para mais informações entrar em contacto com a Igreja a partir dos contactos disponíveis: WhatsApp ou por 
email para geral@igrejacongregacionaldelisboa.org  

 

 

 

Lisboa, 8 de Abril de 2021 

 

P’lo Conselho de Oficiais 

Pastor Luís da Silva de Matos 


