
1. ATIVIDADES PRESENCIAIS/VIRTUAIS 

 

i A partir de 09/08/2020, serão realizados cultos dominicais (híbridos) em nossa congregação, 

com dois tipos de participantes: presencial e virtual, via Youtube e Facebook;

i Neste 1º estágio, ainda não serão realizadas outras atividades presenciais: Escola Bíblica, Escola 

Dominical para crianças, etc.;

i As atividades da Escola Bíblica, Estudos em Grupo, Catecismo e Profissão de Fé, continuarão

sendo realizadas à distância, através da plataforma GoToMeeting;

i Os devocionais, matinas e vésperas continuarão sendo transmitidos através do Facebook;

As atividades da Ação Social, aulas de inglês, acupuntura, TecnoNeta, e outras, ainda mantém-se 

suspensas.

2. INSTALAÇÕES 

 

SALÃO: As cadeiras deverão estar dispostas a uma distância mínima de 1,5 metros umas das outras,  

segundo layout. 

BANHEIROS: A pessoa que vier a utilizá-lo deverá higienizá-lo na entrada e na saída, com álcool 

líquido 70º (spray)). 

 COZINHA:  , à exceção do voluntário que irá preparar a Santa Ceia.  Acesso vetado

 SALA MULTIUSO E DEPÓSITO:  , à  exceção dos voluntários. Acessos vetados

ESTANTE COM LIVROS (Biblioteca):   e uso de  livros, revistas folhetos, liturgia Vetada a manipulação

impressa, e Bíblias da Congregação ( que estarão na estante). 

3. MEDIDAS HIGIÊNICAS

i Limpeza geral - Aos sábados, os banheiros, os pisos, cadeiras, móveis e demais superfícies 

deverão ser limpos com solução de água sanitária.

i Troca de ar - As janelas do salão, à exceção da primeira (próxima à projeção), deverão estar 

abertas para ventilação do salão. Mesmo que os aparelhos de ar-condicionado estejam ligados.

01

Congregação Evangélica 

Luterana Cristo Redentor
Copacabana – Rio de Janeiro

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
Pandemia Corona Vírus - COVID19

Atividades presenciais - Flexibilização

1° ESTÁGIO início em  09/08/2020 



i Dispenser portátil de álcool gel 70º - deverão estar dispostos nos seguintes locais:  

           1. Cozinha;  2.  Móvel de apoio no salão dos cultos;   3. Ao lado do computador;  

           4. Ao lado dos músicos;  5. No altar.

i Dispenser com pedal de álcool gel 70º -  deverão estar dispostos nos seguintes locais: 

        1. Na entrada do salão de cultos;

        2. Próximo ao altar para os comungantes fazerem uso, antes da Santa Ceia.

i Borrifadores portáteis com álcool líquido 70º -  deverão estar dispostos nos seguintes locais: 

         1. Banheiro feminino; 2. Banheiro masculino.

i Tapetes higienizadores - 1. Tapete com solução de água sanitária e 2. Tapete para secar: 

deverão estar dispostos na entrada do salão de cultos (o primeiro em embaixo do degrau de 

acesso da varanda para o salão e  o segundo em cima, no piso do salão).

4. SEGURANÇA 

i  Definir voluntário para o controle dos portões para evitar oportunistas, ladrões, etc.

5. ACESSO A PARTICIPANTES/VOLUNTÁRIOS 
 

i Neste estágio inicial, os participantes devem estar limitados a 30 adultos, conforme layout 

preparado para este fim (capacidade total: 100 pessoas x 30%); As cadeiras nunca deverão ser 

aproximadas umas das outras;

i Caso o participante venha acompanhado de uma criança, e necessitar que ela sente-se a seu 

lado, o mesmo deverá solicitar ao voluntário presente no salão para aproximar a cadeira.

i Adiciona-se a este limite de participantes, os voluntários para a transmissão, músicos e leitores;

i Não haverá restrição na participação de idosos e crianças;

i Foi realizada pesquisa entre os membros para que se conheça previamente, os que desejam 

participar presencialmente e os que se voluntariam para as diferentes atividades no dia do culto.

6. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

i Todos os presentes, inclusive o pastor, deverão usar máscaras, permanentemente. Crianças, a 

partir de 6 anos de idade, também deverão usar máscaras;

i  Os músicos e os leitores também deverão fazer uso das máscaras. A única exceção é o pastor 

durante a realização do culto; no entanto, deverá usá-la na consagração e distribuição da Santa 

Ceia;
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i As pessoas presentes não deverão ter contato físico (cumprimento, abraços, etc.), mantendo-

se a uma distância mínima de 1,5 metros umas das outras.

i Não haverá, neste estágio, oferecimento de cafezinho, biscoitos, etc. 

i Observar o cuidado com o uso dos copos descartáveis para água para que a pessoa, ao retirar um 

copo para o  seu uso, não toque na borda dos demais.

7. SANTA CEIA 
 

PREPARAÇÃO:  A pessoa que vier a preparar os elementos da Santa  Ceia, deverá estar sozinha, com 

máscara. Deverá lavar bem as mãos com sabão e, após isto, passar álcool gel nas mãos (excesso de 

zelo). 

i Hóstias: colocá-las, separadas e distantes, umas das outras, na bandeja grande com 

guardanapo (ou papel toalha), por baixo. Cobrir a bandeja com a tampa;

i Vinho:  encher os copinhos individuais e coloca-los, distantes, uns dos outros, no 

recipiente próprio; cobrir com a tampa. 

i Cálice coletivo: enchê-lo para a consagração (importante símbolo) e uso  pelo Pastor; 

cobri-lo com pratinho metálico próprio.

CONSAGRAÇÃO: O Pastor, desde este momento, antes mesmo de descobrir e destampar os 

elementos, já deve estar com uso da máscara (mesmo à distância, por conta do efeito “spray” ou 

“nuvem”).

DISTRIBUIÇÃO: Todos devem respeitar o distanciamento de 1,5m entre cada pessoa e aguardar a 

sua vez. 

i Cada comungante, antes de dirigir-se ao altar, deve passar álcool gel nas mãos, fazendo 

uso do dispenser com pedal, próximo ao altar;

i Em seguida, apanha a sua hóstia e o seu copinho individual e dirige-se  ou à mesa 

lateral de apoio , distante dos outros - ou ao seu assento, para remover a sua máscara 

com cuidado, concentrar-se e tomar os elementos da Santa Ceia.

i Os copinhos usados deverão ser descartados no local indicado. 

A Diretoria

Rio, 31/07/2020.
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