
Graça e paz, irmãos! 

 

"Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira; ainda que a colheita da oliveira decepcione, 

e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não 

haja mais gado,  mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor 

Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas". 

(Habacuque 3:17-19) 

 

Como filhos de Deus nossa confiança está no Pai, no "Deus da nossa salvação", naquele que "é a 

nossa fortaleza". Por isso, mesmo no meio das tribulações, como este momento que o Brasil e o Mundo 

estão vivendo, não precisamos ter medo, mas podemos experimentar verdadeira paz, alegria e regozijo no 

Senhor! Por outro lado precisamos fazer a nossa parte e seguir as recomendações das autoridades, conforme 

nos ensina a Palavra. 

 

Guiados por estas verdades, alinhados com as recomendações do prefeito de Manaus e do Ministério 

da Saúde em função da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus) e tendo em vista a proteção da saúde 

de nossos irmãos e irmãs, principalmente os que se encontram nos grupos de risco, o Conselho Diretivo 

decidiu suspender os Cultos, a Escola Bíblica Dominical (EBD) e o Café da Manhã da Igreja Evangélica 

Holiness de Manaus. Continuaremos acompanhando a situação e as recomendações das autoridades para o 

quanto antes voltarmos às atividades normais. 

 

A suspensão ou não das demais atividades de grupos menores será definida por cada grupo. 

 

Não devemos encarar essa situação como um retrocesso, pelo contrário a Palavra diz que o nosso 

Pai faz com que "todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus" (Romanos 8:28). 

Portanto somos desafiados a enxergar as oportunidades para Deus transformar as adversidades em bênçãos. 

 

Esta é uma ótima oportunidade para a realização de cultos familiares no domingo, um tempo 

especial em família! Incentivamos que cada membro da nossa igreja faça isso. Se membros da sua família 

ainda não creem em Jesus, convide-os! Se desejar transmita em vídeo pela internet para que outros possam 

assistir. Em lugar de um culto teremos dezenas de cultos sendo realizados em Manaus pela nossa igreja, 

atingindo muito mais pessoas do que antes! 

 

Disponibilizaremos toda semana a mensagem da Palavra em vídeo e sugestões de cânticos de louvor 

através dos grupos de WhatsApp. 

 

Continuemos confiando no Pai, sem medo, cheios de alegria, orando e tomando os cuidados 

necessários com a saúde! Deus nos abençoe nesta nova etapa da nossa igreja! 

 

 

Pr. Sérgio Yuaça e Coop. Masashi Otani 

Pelo Conselho Diretivo da IEH Manaus 


