
Como muitos já devem estar cientes, atualmente nosso país passa por uma 

 epidemia causada pela pandemia do COVID-19, o Coronavírus. E de acordo com
as orientações do governo, não é recomendável que nesse período ocorra 

aglomeração de pessoas em ambientes sociais, como o prédio de nossa igreja.

 

Após consentimento mútuo, decidimos que a partir de hoje, não haverá cultos no
Tabernáculo Belo Horizonte e em todas as congregações, até novo comunicado. 

 

Não devemos associar essa decisão à falta de fé, pois como cristãos a
recomendação de Jesus para nós foi para que fôssemos previdentes e somente
depois de fazermos a nossa parte como cristãos e cidadãos teríamos o direito de
pedir a proteção de Deus. Assim, para evitarmos o contato, possíveis contágios e
também problemas com nosso governo, os cultos serão transmitidos ao vivo
para toda a igreja através da internet. 
 

Todas a agendas de ensaios, reuniões e trabalhos de todos os departamentos do
ministério estão suspensas, até segunda ordem. 

 

Pedimos que a igreja mantenha-se firme em oração e participação nos cultos,

contamos com o empenho de todos. 

Prezados Irmãos, 

MEDIDAS REFERENTE
AO COVID-19

www.assimestaescrito.org.br

COMUNICADO OFICIAL DO MINISTÉRIO
ASSIM ESTÁ ESCRITO

Mais Informações nas
próximas páginas 



Endereço do site
www.assimestaescrito.org.br

 

Como ficam os
cultos?
Nossos cultos serão todos transmitidos pela internet, para
assistir basta acessar nosso site nos dias e horários abaixo: 

Domingo 
Terça-Feira
Quinta-feira
Sexta-Feira
Sábado

Culto de Oração  

Escola Bíblica Dominical 

Culto de Ministração da Palavra  

Programa Assim Está Escrito   

Programa Uma Palavra Á Igreja    

09 h

19 h30 

19h30
 20h 

10h30 

Faça da sua casa um lugar de adoração!



EVITE 

PROPAGAR
NOTÍCIAS 
SEJA PRUDENTE E NÃO COMPARTILHE INFORMAÇÕES DUVIDOSAS, FAÇA
APENAS O QUE FOR RECOMENDADO PELOS ORGÃOS OFICIAIS DE SAÚDE.

COMO CRISTÃO DEVEMOS OCUPAR NOSSO TEMPO COM A PALAVRA E
DEIXAR QUE O GOVERNO FAÇA O SEU TRABALHO. 

MINISTÉRIO ASSIM ESTÁ ESCRITO 

Acesse nosso site
diariamente e tenha um
conteúdo completo sobre a
Palavra de Deus



FAÇA SUAS OFERTAS E ENTREGA
DE DÍZIMOS POR TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA

Igreja Evangélica Cristã
Banco Itaú - AG: 0689 /CC: 71405-3
CNPJ: 21.515.978/0001-66

Em caso de quaisquer dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail
contato@assimestaescrito.org.br

assimestaescrito.org.br


