
 

 
 

COMUNICADO 

 “Tenha misericórdia ó Deus nosso, me refugiarei à sombra das tuas 

asas, até que passem as calamidades”. Salmo 57. 1 

O Conselho da Igreja Presbiteriana de Ilhéus teve acesso ao Decreto nº 

037 de 23 de maio de 2020, que trata sobre a “antecipação do feriado 

municipal de Nossa Senhora das Vitórias e regras de funcionamento dos 

templos de qualquer culto ou religião, e outras providências”, e decidiu manter 

todas as atividades presencias suspensas por tempo indeterminado, ação 

tomada desde 21 de março de 2020, e manter transmissões online dos cultos, 

reuniões de orações e outras atividades.  

 A Igreja Presbiteriana de Ilhéus é consciente da gravidade do 

momento que enfrentamos; uma pandemia de proporções assustadoras, que 

tem tirado muitas vidas, deixando um rastro de tristezas, de solidão e de 

lágrimas nos corações. Diante de todos os indicativos apresentados pelos 

Órgãos competentes como a OMS (Organização Mundial da Saúde), as 

Secretarias de Saúde nas esferas Federal, Estadual e Municipal, que apontam 

para as mesmas medidas de enfrentamento ao COVID 19, entre elas o 

afastamento social e a não aglomeração de pessoas; considerando como 

indicativos na mesma direção as considerações e regras para o funcionamento 

dos templos dispostos no Decreto nº 037 de 23 de maio de 2020, e o 

crescimento alarmante dos números de contaminados confirmados e de óbitos 

em nossa cidade e Região. 

Somos conscientes também que a prática da Fé Cristã exige prudência, 

sabedoria e amor ao próximo, assim continuaremos a exercitar esse santo 

mandamento do nosso Senhor, cuidando dos enfermos, dos carentes, dos 

idosos e das famílias enlutadas e envidando todas as forças e orações para 

que essa pandemia seja controlada, e voltemos transformados para a vida 

social, amando mais e servindo mais ao próximo. 

Entendemos a importância do templo para a comunhão dos santos, e 

desejamos ardentemente o dia em que voltaremos a congregar, mas 

compreendemos que a comunhão está além do templo, pois Deus habita em 

nossos corações, e nos assiste quando o adoramos e servimos com todo o 

coração e com toda a alegria; ele nos une mesmo à distância, num só coração, 

numa só fé e num só espírito. 

É tempo de clamar pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e por toda a 

humanidade. É tempo de tomarmos todas as medidas necessárias para o 

enfrentamento do COVID 19, mas é tempo também de estendermos as mãos, 

exercermos a misericórdia aliviando o sofrimento daqueles que sofrem ainda 

mais em meio à pandemia.     

Ilhéus, 25 de maio de 2020 

Reverendo Melquisedeque de Castro 


