GUIA PRÁTICO - RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS IBF
A Igreja Batista Filadélfia do Guará II está trabalhando para a retomada dos cultos
presenciais após a longa, mas necessária, pausa das nossas atividades, ocasionada pela
pandemia do coronavírus. Cuidar da nossa geração implica também no cuidado pela
saúde de todos.
Antes mesmo da publicação do primeiro decreto (promulgado em março) sobre a
suspensão de cultos e atividades religiosas presenciais do Governo do Distrito Federal,
a Filadélfia paralisou suas demandas a fim de garantir a segurança de seus membros. E
agora, mesmo com a flexibilização que permite aos poucos a nossa retomada, estamos
empenhados em proporcionar o máximo de cuidado para todos aqueles que
desejarem participar presencialmente da nossa programação.
Estamos atendendo aos protocolos sanitários para impedir que ocorra contaminação
pela COVID-19. É necessário ressaltar que a máxima colaboração dos irmãos é
imprescindível para que todo esse trabalho seja de fato efetivo. A obediência a todas
as determinações descriminadas neste guia proporcionará segurança em nossas
reuniões, bem como no desenvolvimento das demais atividades da nossa igreja.
Os irmãos que não desejarem participar de nossa programação presencial poderão
acompanhar normalmente as transmissões on-line e ao vivo de todas as nossas
celebrações. A IBF está investindo em equipamentos de som e imagem para que seja
mantida a qualidade das nossas lives.
1 – Como será a nossa retomada?
Nesta primeira etapa, apenas os cultos e celebrações serão a programação presencial a
ser reestabelecida. Os cultos de domingo, às 10h e 18h, e também os cultos de quartafeira, às 20h, com a capacidade de público reduzida. A Ceia do Senhor, que acontece
apenas no primeiro domingo de cada mês, às 10h e às 18h, continuará acontecendo
apenas por meio da nossa transmissão on-line, não atendendo à nossa programação
presencial.
A igreja disponibilizou dispositivos para a medição de temperatura, higienização,
controle de entrada, distanciamento, sinalizações e logística diferenciada para que
todos os presentes tenham segurança e facilidade no acesso aos cultos.
Pessoas de todas as idades estão liberadas para participar de nossa programação
presencial, exceto aquelas que possuem algum tipo de comorbidade, tais como:
doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar crônica, câncer, doença
cerebrovascular e imunodepressão. Pessoas que apresentam quaisquer sintomas da
COVID-19 também não devem participar.

2 – Como faço para participar dos cultos presenciais?
Tendo em vista as exigências impostas pelo decreto do Governo do Distrito Federal,
que visam o distanciamento social nas celebrações, com o objetivo de que não ocorra
aglomeração, será necessária a realização de inscrição (on-line) para participar de
nossa programação presencial. A quantidade de lugares será limitada para que o
distanciamento seja respeitado. Os irmãos que não se inscreverem previamente não
poderão participar da nossa programação.
As inscrições deverão ser realizadas pelo site inscricao.ibfiladelfia.com.br | A
plataforma de inscrição utilizada é o Eventbrite. Você deverá selecionar o dia e o
horário do culto de que deseja participar, fazer a seleção do seu assento e trazer
impresso ou no aplicativo Eventbrite o seu ticket de entrada. Vale lembrar que só é
possível se inscrever enquanto houver vagas. Sem o ticket, a entrada não poderá ser
liberada.
O público que não tem acesso a computador, smartphones e internet poderá realizar a
inscrição pelo telefone 3381-2224. A secretaria da igreja estará à disposição desses
irmãos para a realização da inscrição. Mas lembramos que só será possível garantir a
vaga enquanto houver disponibilidade, já que é necessária a limitação do número de
presentes.
No ato de inscrição, será necessário fazer a seleção do tipo de lugar que você e/ou sua
família deverá ocupar. Os assentos do templo serão divididos para aqueles que vão
sozinhos, para casais e para famílias. Acabando a disponibilidade de lugares em cada
setor, você deverá cumprir as orientações do setor que ainda estará disponível.
Sugerimos que os irmãos deem intervalos de pelo menos uma semana entre os cultos,
para que mais irmãos, membros e visitantes tenham a oportunidade de participar de
nossa programação presencial. Lembramos que haverá a transmissão ao vivo de todas
as nossas celebrações.
3 - Cheguei na igreja. Como devo proceder?
Chegue cedo e evite filas. A entrada será liberada uma hora antes de cada celebração.
Você deverá chegar com o seu ticket em mãos (impresso ou no aplicativo) para que
não ocorram aglomerações na porta de entrada.
Sua temperatura será medida logo no acesso, e deverá ser inferior a 37.3 °C.
Você passará pelo tapete com desinfetante.
Logo após, você terá acesso aos totens com álcool gel 70%.
A entrada será pela porta principal da igreja, e a saída pelas portas laterais.
Assim que entrar no templo, você deverá procurar imediatamente o seu assento.
É obrigatório o uso de máscara durante toda a sua permanência na igreja.

A máscara é de responsabilidade de cada indivíduo. Não disponibilizaremos máscaras
para o caso de esquecimento.
Traga a sua garrafa com água para evitar o trânsito interno durante os cultos.
Siga rigorosamente as sinalizações e determinações de nossa equipe.
Não é permitido o compartilhamento de material de uso individual.
Solicitamos que cada um dos presentes respeite as regras de prevenção do contágio,
especialmente no momento de se cumprimentarem, evitando abraços, contato
próximo, e sempre utilizando os itens de segurança (máscaras e álcool gel).
Não é permitido o uso do espaço interno ou externo da igreja para conversas e batepapos após os cultos, tendo em vista que não são permitidas aglomerações.
4 – Lugares e assentos
No interior do templo, haverá lugares para aqueles que vão sozinhos, para casais e
para famílias. Essa foi a logística definida para que o templo comporte um número
maior de pessoas, mantendo o distanciamento e respeito as normas de segurança.
A seleção dos lugares será realizada no ato de inscrição, não podendo ser alterada
durante a nossa programação. O lugar que você selecionar deverá ser o que você
ocupará em nossa programação.
Iniciado o nosso culto, evite transitar entre os corredores e pelas instalações da igreja.
No momento da saída, obedeça às sinalizações e evite aglomerações.
Procure chegar com antecedência para evitar filas, e não se esqueça de vir com o seu
ticket ou e-ticket em mãos.
5 – Programação on-line
Todos os cultos e celebrações continuarão sendo transmitidos on-line por meio de
nosso canal no YouTube. Para ter assistir basta acessar: youtube.com/ibfoficial
A Ceia do Senhor, no primeiro domingo de cada mês, será a única celebração que
acontecerá de maneira exclusivamente on-line. Com o objetivo de evitar contato ou
remoção do uso das máscaras, neste primeiro momento a Ceia do Senhor não fará
parte da retomada da programação presencial.
A EBD continuará sendo disponibilizada aos domingos, a partir das 9h, em nosso canal
(ibfoficial) no YouTube, permanecendo disponível para acesso durante toda a semana.
O Ministério Infantil Filadélfia, na pessoa do Tio Sygmar, tem disponibilizado conteúdo
bíblico para as crianças por meio de seu canal pessoal no YouTube, Tio Sygmar – Culto
Doméstico, que está repleto de vídeos edificantes para as famílias, especialmente para
as crianças.

6 – Dízimos e ofertas
Com o objetivo de evitar filas e aglomerações, não teremos os momentos de dízimos e
ofertas como de costume, mas gazofilácios estarão disponíveis nos acessos do templo
para aqueles que desejarem contribuir com valores em espécies. Sugerimos aos irmãos
que façam suas contribuições por meio de transferências bancárias ou depósitos. A
secretaria da igreja possui máquinas para aqueles que desejarem realizar suas
contribuições por meio de cartões.
7 – Ponderações finais
Sabemos que o retorno das nossas atividades é algo esperado por todos os irmãos, e
prudência é a base para que, aos poucos, possamos retornar à normalidade.
Contamos com o apoio de todos os colaboradores da IBF, voluntários, equipes e
membros, para que tenhamos uma retomada tranquila, saudável e abençoada.
Ressaltamos a importância da atenção em como proceder durante este período de
pandemia. A dedicação e o empenho de cada um dos irmãos, bem como de toda a
administração da Igreja Batista Filadélfia, trará bons resultados em mais essa jornada.
Entre em contato conosco:
Telefone: 3381-2224
instagram.com/ibf.oficial
facebook.com/ibf.oficial
youtube.com/ibfoficial
WhatsApp: 99659-7126 / 99852-6268

