Primeira Igreja Presbiteriana de Vila Velha.
Aos amados irmãos em Cristo da 1ª IPVV;
Diante da evolução da pandemia do COVID19, que culminou com o decreto do Exmo.
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. Renato Casagrande que proíbe em todo o
estado reuniões de qualquer natureza com mais de 100 (cem) pessoas, como forma de
minimizar a disseminação deste mal, o Conselho da Igreja resolve:
•

Obedecer à autoridade do Sr. Governador como é dever de todo crente segundo
nos ensinou o apóstolo Paulo em Romanos 13. 1, e suspender as atividades da
Igreja por 30 (trinta) dias a partir de hoje, 18/03/20.
• Tal posição será revista pelo Conselho e poderá ser suspensa ou mantida
dependendo do curso da tribulação pela qual estamos passando.
Essa proibição, no entender deste conselho, não fere o direito ao culto, nem tem caráter
persecutório à nossa fé, trata-se tão somente, de medida de cunho sanitário, absolutamente
necessária para conter essa epidemia grave, que assola, não só nossa cidade, como todo o
planeta.
Momentos como esse foram preditos pelo Senhor Jesus Cristo, como nos textos de
Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, e reforçam a nossa fé, confirmando que Jesus voltará em
breve, para buscar a Sua Igreja.
Lembramos ainda que é uma oportunidade para que os irmãos possam fazer seus cultos
domésticos, diariamente, fortalecendo assim a fé e união da sua família entre si e sua família
com o nosso Deus.
O pastor Epaminondas e o Conselho vão enviar aos grupos da igreja mensagens aos
domingos, ou sempre que se fizerem necessário para conforto e consolo aos amados.
Mais uma vez reiteramos o conselho de que os irmãos evitem sair de casa e
aglomerações, principalmente os mais velhos.
Salomão no livro de Eclesiastes no capítulo 3 fala que há tempo pra tudo debaixo do céu,
estamos vivendo o tempo de chorar, de afastar pedras, de afastar-se de abraçar.
“regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.” (Rm
12.12)
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