
COMUNICADO 

Cuiabá, 14 de abril de 2021 

Aos membros e frequentadores da IBBN, saudações cristãs. 

Considerando o último Decreto, o de Nº 8.388 DE 09 DE ABRIL DE 2.021, publicado na última 

segunda feira, dia 12/04/2021, que dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais visando 

a prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do município de Cuiabá.  

Considerando que em seu CAPÍTULO III - DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS ÀS 

ATIVIDADES EM GERAL, no  Art. 15 diz:  “As atividades religiosas serão permitidas de forma 

presencial, de segunda a domingo, das 05h:00min às 20h:30min, desde que observados os 

protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, 

descritos no artigo 10, com limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local”. 

Protocolos estes que já vínhamos colocando em prática antes do último fechamento. 

Considerando o boletim divulgado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 

Estado de Mato Grosso (Sindessmat), na manhã desta quarta-feira (14), que  aponta para 

ocupação de 89% para leitos de UTI exclusivos para covid-19, ou seja, ainda uma taxa alta de 

ocupação. 

Sendo assim, diante do exposto acima, o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA IBBN aprovou 

continuarmos a realizar os CULTOS GRAVADOS nos próximos dois domingos, 18 e 25 de abril e, 

a partir do primeiro domingo de maio, mantendo as diretrizes deste decreto, voltaremos, então, 

a ter os nossos cultos realizados presencialmente e o das 18 horas, também, em transmissão ao 

vivo para os que optarem por assistir em casa. 

Irmãos e irmãs, vamos, todos os membros, nos unir virtualmente nos horários de transmissão 

dos nossos cultos e recebermos, simultaneamente, do mesmo alimento espiritual, o que ajudará 

a criarmos uma unidade eclesiástica nestes tempos de afastamento social. Vamos nos unir 

virtualmente como membros da IBBN. 

Oriento aos irmãos e irmãs a intensificarem as orações junto ao Pai Celestial pelos nossos 

governantes, pelos doentes e para que esta pandemia cesse. Façam isso em suas orações 

individuais, mas também participando dos nossos cultos e salas de orações. 

Os irmãos podem acompanhar as atividades da igreja em nossas mídias sociais: 

Site: www.ibbn.com.br; Youtube: ibbncuiaba; Facebook:  igrejabatistaboasnovascuiaba 
Instagram:  @ibbncuiaba 
 
As contas da Igreja para você fazer sua contribuição são estas: 
Igreja Batista Boas Novas 
CNPJ: 15.943.327/0001-74 (PIX) 
BB - Ag. 8687-8 CC 34763-9 
Bradesco - Ag. 1461-3 CC 43560-0 
Itaú - Ag. 1433 CC 18647-3 
Deus continue protegendo suas vidas e de seus familiares. 

Pr. Carlos Henrique Ribeiro 

http://www.ibbn.com.br/

