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COMUNICADO SOBRE O CONONAVÍRUS 

 
A Terceira Região Eclesiástica, considerando o noticiário a respeito das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus (COVID-19), esclarece e orienta o que segue:  
  

1) Considerando que até o momento não temos nenhuma orientação que impeça a 
realização de cultos religiosos, não há qualquer restrição para que as Igrejas Metodistas 
localizadas na 3ª Região Eclesiástica interrompam suas atividades e programações até 
segunda ordem ou nova orientação ou legislação que assim proíba, caso a situação da 
epidemia se agrave em nosso país ou no Estado de São Paulo;  

2) Ainda assim, entendendo a gravidade da situação, a recomendação da Terceira Região 
Eclesiástica, a fim de evitar a proliferação e surgimento de novos casos, é que os irmãos 
e irmãs evitem contatos físicos e aglomerações, façam correta higienização das mãos com 
água e sabão ou álcool gel e que, ao tossir, cubram boca e nariz;  

3) Recomendamos, àqueles que tenham quaisquer sintomas do vírus (febre, tosse ou falta 
de ar), que permaneçam em isolamento e que procurem uma unidade de saúde para o 
correto diagnóstico e tratamento; 

4) Recomendamos às Igrejas que disponham, em seus templos e ambientes, recipientes de 
álcool gel, mantenham seus templos e ambientes abertos e arejados, com ventilação 
natural, evitando, portanto, ambientes fechados.  

5) Recomendamos que os pastores e pastoras suspendam os momentos de comunhão e 
cumprimentos aos irmãos e irmãs ao início e término do culto, bem como, orações de 
mãos dadas, evitando assim os contatos físicos constantes e provável proliferação do 
vírus. 

6) Recomendamos que, caso a Igreja decida adquirir máscaras, que as mesmas sejam 
fornecidas apenas aos irmãos e irmãs que apresentarem sintomas que possam ser 
associados ao coronavírus, lembrando que para quem não tiver um quadro sintomático 
não há necessidade do uso de máscaras. 

  
São Paulo, 12 de março de 2020. 

 
 

 

 

Revmo. Bispo José Carlos Peres 

Bispo Presidente da 3ª Região Eclesiástica 


