Tabernáculo Metropolitano de Londres
Sobre os Cultos Públicos no Tabernáculo às Quartas-feiras e aos Domingos
Os cultos públicos no Tabernáculo foram retomados no dia 5 de julho, domingo, para a
grande alegria de todos os que participaram. Desde então, já tivemos tempo suficiente
para adaptar nosso sistema a fim de acomodar as pessoas com distanciamento social. É com
alegria que damos as boas-vindas a pessoas com mais de 70 anos, e àqueles que estavam em
isolamento mais estrito, contanto que a epidemia de coronavírus em Londres não se
agrave. A Escola Dominical matutina para crianças também foi retomada e assim
continuará, desde que não haja um agravamento da situação.
Os cultos públicos noturnos às quartas-feiras também foram retomados; entretanto, as
reuniões de oração continuarão a acontecer virtualmente, sendo restritas aos membros e
outras pessoas próximas. A Escola Dominical Evangelística (vespertina) também
continuará funcionando apenas virtualmente.
Favor ler a seguinte lista de providências e precauções:
1. Favor não comparecer se você estiver com febre, ou com tosse contínua ou caso você
tenha notado uma mudança ou perda do olfato ou paladar.
2. A partir do dia 2 de agosto, aqueles com mais de 70 anos em estrito isolamento são
convidados a comparecer, por sua conta e risco.
3. A Escola Dominical Matutina encontra-se ativa para crianças de até 12 anos aos
domingos pela manhã. Crianças com mais de 12 anos deverão permanecer com os pais no
santuário. Temos creche disponível para crianças de 18 meses ou mais aos domingos pela
manhã, bem como infraestrutura para mães e bebês.
4. Uma limpeza completa do edifício será realizada antes dos cultos dominicais.
5. Todas as superfícies, incluindo portas, bancos, cadeiras etc. serão higienizadas antes dos
cultos.
6. Os locais de entrada serão limitados, sendo estes somente as portas centrais do pórtico,
com exceção dos cadeirantes, que poderão adentrar o edifício pela porta lateral do lado
norte. A outra exceção são as crianças da EBD, que deverão adentrar o edifício pela
entrada usual da escola dominical aos domingos pela manhã. Os assentos para as crianças
foram organizados por fileiras. Haverá marcações no chão mostrando a distância de 2
metros no pórtico de entrada para aqueles esperando para adentrar o edifício.
7. Para evitar aglomerações, os presentes não deverão parar para conversar nos corredores
e nas áreas de entrada, devendo proceder rapidamente para a nave do edifício.
8. Casacos não poderão mais ser pendurados nos ganchos dos corredores, mas deverão ser
levados para dentro do salão de culto.
9. A saída será por etapa e por várias vias, para evitar multidões nas entradas.

10. As pessoas sentar-se-ão 1 metro de distância uma das outras, com exceção de pessoas
que morem na mesma casa (isso está de acordo com as regras governamentais). O
ambiente será arejado ao máximo pelo uso de um sistema de ventilação e/ou ar
condicionado.
11. Aos presentes será oferecido higienizador de mãos na entrada, havendo também álcool
em gel em outras partes do edifício.
12. Requer-se o uso de máscaras em todas as dependências do edifício, incluindo o pórtico
e calçadas, o tempo todo, em consideração aos outros presentes.
13. Os presentes deverão preencher os formulários de rastreamento com nome e telefone
para o fornecimento de informações ao NHS (Test & Trace Scheme). Os dados dos
presentes serão guardados em segurança por 21 dias e, em seguida, destruídos. Eles só
serão passados adiante caso algum ocorra algum caso de COVID-19.
14. Não será permitido cantar. A congregação deverá permanecer sentada enquanto
gravações dos hinos estiverem sendo tocadas. Impressos contendo os hinos do respectivo
culto estarão disponíveis nos assentos, os presentes devendo levá-los consigo como medida
de higiene. Bíblias e hinários da igreja não estarão disponíveis por questão de higiene.
15. Áreas não-essenciais, incluindo a cozinha, estarão completamente fora de uso.
16. Todos os banheiros do prédio estarão disponíveis, a fim de diminuir a pressão pelo uso
dos banheiros próximos à nave do templo. Os corredores que levam aos banheiros
próximos à nave do templo serão gerenciados de forma a evitar a formação de multidões.
17. Haverá placas com lembretes de distanciamento social espalhadas pelo edifício.
18. Aos domingos, as ofertas voluntárias poderão ser depositadas nos receptáculos
disponíveis perto das entradas para o salão de culto. Essas ofertas só serão contabilizadas
após 72 horas.
19. O Tabernáculo disponibilizará os serviços de interpretação simultânea. Os
transmissores serão higienizados e desde já pedimos que os usuários tragam os seus
próprios fones de ouvido.
20. Os cultos serão limitados à duração máxima de 60 minutos.
21. Não haverá problemas quanto ao acesso à igreja, visto que esta se encontra em meio a
uma área bem servida pelo transporte público. O estacionamento da faculdade adjacente
estará disponível aos que dele necessitarem.
***
Essas medidas serão revisadas com frequência. É possível que tenhamos que suspender os
cultos públicos outra vez caso a situação se agrave.
Pedimos a bênção do Senhor sobre todos aqueles que comparecem aos cultos no
Tabernáculo, quanto sobre aqueles que assistem de casa pela internet, e lembramo-nos em
oração de toda a nossa congregação à distância neste país e mundo afora.

