
ASSEMBLEIA DE DEUS – Congregação CIC 

Cultos Presenciais  

Estamos muito felizes e gratos em comunicar 

que Dia 31/05/2020  

Retornaremos os nossos cultos  

no Templo da IEADC - CIC  



Programação Presencial e Online: 
Quarta –Feiras : 
Culto de Ensino às 20 h às 21h  
(presencial e transmissão ao vivo) 

Quinta – Feiras: 
Culto Circulo de Oração  
às 14:30 h as 15:30 h  
(presencial) 
  
 

Domingos: 
EBD : 10h às 11h  
(presencial e transmissão ao vivo) 
1º Culto :18h às 19h 
2º Culto :19:30h às 20:30h  
(presencial e transmissão ao vivo) 
 

Ceia : 
Segundo sábado de cada mês 
1º em sistema drive thru das 14:30 h às 16h 
2º Culto presencial : 19 h às 20:30h  
(transmissão ao vivo) 



Todas as normas do  
Ministério da Saúde e do decreto  

Municipal serão devidamente 
seguidas!  



Normas para os Cultos Presenciais : 

   1º Será permitido apenas 30% da capacidade do templo = 136 pessoas 

  

    2º Uso obrigatório de máscaras.  

  

   3º Uso obrigatório do Álcool em Gel 70%  

                que será disponibilizado na entrada do templo. 

 

 4º Idosos , crianças , gestantes, lactantes e pessoas do grupo de risco  

devem ficar em casa.  
 

 5º O Distanciamento (2 Metros) Deve ser seguido rigorosamente.  
 



O Mistério da Unidade Revelado 

Todas as normas do Ministério da Saúde e do Decreto Municipal  
Serão devidamente seguidas !  

De acordo com o decreto municipal e estadual , não podemos receber em nossas reuniões as pessoas 
que se enquadrem nos grupos abaixo : 
I - Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; 
II - Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca , infartados, revascularizados, portadores de  
arritmias, hipertensão arterial sistemática descompensada)  
III - Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada  
/grave/DPOC).  
IV – Imunodeprimidos . 
V – Doentes renais crônicos em estágio avançado (grau 3,4 e 5). 
VI – Diabéticos. 
VII – Portadores de doenças crônicas.  
VIII – Gestantes e  Lactantes.   



Como forma de evitar a transmissão comunitária da Covid – 19 , todos os participantes  
de nossas atividades deverão de maneira obrigatória utilizar máscara de forma individual. 
Fazer uso constante de soluções antissépticas a base de álcool em gel 70%, seguir  
rigorosamente o distanciamento social, não sendo permitido contato físico entre  
os participantes e aglomerações no início e final de nossos cultos ! 
Continuaremos a realizar a transmissão de nossos cultos online por nossa página do 
Facebook.      



Lição:  9 


