
 
 
 
      RE UNIDOS 

TODO DIA A IPALPHA NA SUA CASA 
 

 
Conforme já informado, fomos levados a suspender, por tempo indeterminado, TODAS as atividades 
presenciais da igreja como os cultos dominicais e outros eventos internos e externos (encontros de 
comunhão semanais de crianças, adolescentes, jovens, adultos, PG’s, UDF, Academia Teológica, 
acampamentos, viagens missionárias, música e etc) em decorrência da pandemia por Covid-19.  
 
Face à situação de emergencia, precisamos das medidas de suporte espiritual para reUnidos 
vivermos esse momento como Igreja do Senhor Jesus, certos de que mesmo em meio a instabilidade, 
temos a nossa eterna segurança nEle. 
 

- Toda a equipe pastoral continua disponível para os atendimentos presenciais na igreja (se 
precisar ligue na secretaria e agende seu horário). Em caso de emergência entre em 
contato, e não nos furtaremos à visita doméstica e/ou hospitalar quando necessário. 
Também podemos orar com você pelo telefone, e conversarmos por WhatsApp.  

- Diariamente publicaremos às 9h (pelos canais: Youtube ipalphaoficial e Instagram) uma 
reflexão bíblica para edificação e proclamação.  

- Teremos um tempo de oração em três horários diários (8h, 12h e 20h). Onde você estiver, 
individualmente ou em família, junte-se a nós em oração ao Senhor Deus por esse 
momento do nosso país e mundo. 

- Publicaremos uma playlist (pelo Spotify, Deezer e youtube) com diversas canções do 
nosso repertório, para o louvor e adoração pessoal e doméstica.   

- Disponibilizaremos (pelo site www.ipalpha.com.br/reunidos) todos os dias, às 20h, um 
material para a família realizar o Culto Doméstico. 

- Da mesma forma, em suporte às famílias, tendo em vista a suspensão das aulas dos nossos  
filhos, publicaremos materiais, orientações e sugestões para atividades a serem 
desenvolvidas com eles (pelo site www.ipalpha.com.br/reunidos). 

 
Lembramos ainda que nossos cultos dominicais (10h45 e 19h) já são transmitidos online pelos canais 
oficiais (Youtube/IPAlpha), e convocamos todos os irmãos para continuarem  a reunir-se em família 
em suas casas e cultuarmos a Deus, assim reUnidos. 
 
Cremos que o Senhor está cuidando do seu povo (Sl 46) e usará de misericórdia sobre nossa nação e 
o mundo. 
 
Em Cristo, 
 
          

Equipe Pastoral da IPAlpha  


