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Os cultos presenciais na Liber 
retornaram.

Por isso, o Comitê de Saúde da 
Liber preparou algumas
orientações para maior
segurança nesse retorno, em 
cumprimento ao Protocolo 
Sanitário para Atividades 
Religiosas, publicado pelo 
Governo Estadual de São Paulo.



 Neste momento somente o culto matutino será presencial.
 No máximo 120 pessoas/frequentadores poderão estar presentes

ao culto presencial. 
 Em até 3 dias antes do culto, os membros e frequentadores da 

Liber poderão se inscrever via App da Liber; isso nos auxiliará no 
melhor controle da quantidade de pessoas presentes.

Recomendamos que não assistam aos cultos presenciais:
 Pessoas acima de 60 anos não vacinadas
 Pessoas no grupo de risco (comorbidade conhecida, 

cardíacos/cardiopatas, diabéticos, asmáticos, histórico de doenças
respiratórias, doenças autoimunes, que estejam tratamento
oncológico).

Não devem assistir aos cultos presenciais:
 Pessoas com Covid-19 
 Pessoas com sintomas de gripe e resfriado (coriza, tosse, febre, 

dores no corpo, diarréia, mal-estar geral).

Conheça as rotinas dos cultos
presenciais da Liber:



 As entradas serão pela Rua Japurá e pela Rua Santo Amaro 
 O uso de máscara será obrigatório todo o tempo, incluindo o culto,  

gravações e demais atividades da Igreja
 Os frequentadores deverão chegar 30 minutos antes do início do 

culto, para que seja realizado o protocolo de biossegurança
 Todos que participarem do culto deverão higienizar os calçados

nos tapetes sanitizantes, terão sua temperatura medida e serão
orientados a higienizar suas mãos com álcool gel.

 Pessoas com febre e sinais de gripe, resfriado ou alergia
respiratória serão orientados a procurar um Posto de Saúde, e não
poderão assistir ao culto presencialmente.

 Há vários dispensers de álcool gel espalhados pela Liber; use-os
sempre que necessário.

 Além disso, a Liber está toda sinalizada, para auxiliar àqueles que 
frequentarem presencialmente o culto.

Conheça as rotinas dos cultos
presenciais da Liber:



 Obedeça à orientação de distanciamento (há marcadores
colocados nas entradas, principal e estacionamento), por você e 
pelos outros também.

 Os frequentadores dos cultos serão orientados sobre os locais
onde deverão se sentar para assistir ao culto.

 Encorajamos que os frequentadores façam suas contribuições de 
forma eletrônica. Caso não seja possível, aqueles que desejarem
fazer em espécie serão orientados durante o culto.

 A saída do santuário será a partir do último banco, sem
aglomerações no saguão, com abertura do portão principal, de 
acordo com as orientações dos voluntários e do Comitê de Saúde. 

 Ao usar o banheiro, lembre-se de baixar a tampa do vaso sanitário
antes de dar descarga. Lave bem as mãos.

Conheça as rotinas dos cultos
presenciais da Liber:



 Obrigatoriedade do uso de máscaras durante a celebração
do culto e gravações. Todos os presentes, inclusive o 
celebrante, os vocalistas e os instrumentistas. 

 Os líderes, músicos e coristas devem higienizar as mãos
antes e depois da apresentação.

 Orquestra: composição que obedeça o distanciamento de 
2m entre cada instrumentista. Evitar uso de instrumentos de 
sopro. Sendo necessária esta modalidade, estes deverão 
ser limitados a 2 (dois) instrumentistas, posicionados 
individualmente nas extremidades laterais do palco, 
voltados para frente, garantindo que a movimentação de ar 
gerada pelo instrumento não atinja outras pessoas.

Orientações aos líderes e 
músicos dos cultos presenciais
da Liber:



 Corais poderão se apresentar mediante à adoção das 
orientações aqui descritas, com número máximo de 12 
pessoas e com distanciamento de 1,5m entre os coristas.

 O uso de máscaras é obrigatório mesmo com a utilização
de protetores faciais (faceshield).

 As partituras, microfones, fones e instrumentos musicais
devem ser individualizados e não devem ser 
compartilhados. Cada um é responsável pela higienização
do equipamento que utilizar.

 Fica vedado o rodízio de bandas e musicistas num mesmo
culto presencial. 

 Para controle os líderes, músicos e coristas devem se 
inscrever para os cultos via Aplicativo da Liber.

Orientações aos líderes e 
músicos dos cultos presenciais
da Liber:



Orientações para Casamentos
na Liber:
 Os noivos podem participar da cerimônia de casamento sem máscaras e 

adotar sempre que possível o distanciamento dos demais convidados e do 
oficiante

 O oficiante deve usar máscara durante a cerimônia e ficar 1,5m de 
distanciamento dos noivos, assim como padrinhos e convidados devem
cumprir o distanciamento de 1,5m conforme sinalizações de Liber

 Os padrinhos/madrinhas e pais/mães dos noivos poderão entrar e sair sem
máscaras (para registro de fotos/vídeo), respeitando o distanciamento de 
1,5m no corredor do Santuário. Enquanto aguardam no saguão, deverão
estar com máscaras e, após a procissão/entrada, assim que chegarem ao
local indicado, deverão colocar as máscaras novamente devido à 
aproximidade/aglomeração.

 Os equipamentos como microfones, fones e instrumentos musicais
utilizados pelos noivos e oficiantes devem ser individualizados e não devem
ser compartilhados.



 Somente os noivos poderão ficar sem máscara.
 Máscaras devem ser usadas pelos padrinhos e convidados durante toda a 

cerimônia e enquanto estiverem nas dependências da Igreja.
 Fica vedado o consumo de alimentos durante a cerimônia e nas

dependências da Igreja
 Fica vedada a realização de festa de casamento nas dependências da Igreja
 Fica vedado os cumprimentos de noivos e convidados durante a cerimônia

e nos ambientes do casamento
 Para controle os noivos devem manter a lista de convidados por pelo menos

14 dias após a realização da cerimônia
 A Igreja deve ser higienizada após a realização da cerimônia, lembrando

que o vírus pode sobreviver até 72 horas em superficies
 As cerimônias de casamento poderão ter apenas 50 convidados (no intuito

evitar aglomerações) até nova orientação do Comitê de Saúde

Orientações para Casamentos
na Liber:



Informações Gerais:

• Visitantes sem inscrição prévia serão orientados com 
relação a protocolos de higiene, etiqueta respiratória e 
etiqueta social.

• As atividades presenciais do LiberJr (Ministério Infantil) 
para as crianças e pré-adolescentes de 08 a 12 anos
retornam a partir de 30/05

• As atividades da Cantina, assim como atividades semanais
e presenciais permanecem suspensas.

• Reuniões de Orações e outras programações presenciais
poderão ocorrer desde que previamente informadas ao
Comitê de Saúde

• EBD poderá acontecer presencialmente e/ou via Zoom. 

• Culto das 18h permanece on-line.



Orientações
adicionais para 
Atividades
Presenciais na Liber 
Voluntários l 
Ministérios - Covid19

Comitê de Saúde               
Igreja Batista da Liberdade

Maio 2021



Sempre importante ponderar que o principal objetivo dos voluntários é evitar que os frequentadores da 
Igreja se contaminem e que a Liber se torne um foco de contaminação.

Os materiais de limpeza, termômetros (já sinalizados com o nome do Ministério), e totens de álcool em 
gel estão na salinha ao lado santuário. A chave deve ser retirada na recepção/portaria da Igreja. Para um 
melhor controle sugerimos que os itens sejam retornados para salinha.

 Sempre que necessário oriente as pessoas a utilizarem corretamente as máscaras e mantenham o 
distanciamento social

 Para atividades presenciais: é necessário que haja o controle das pessoas caso haja algum caso de 
contaminação desta forma pedimos que o ministério escolha qual a forma que fará o controle 
(aplicativo, planilha, ou caderno). Caso escolha realizar o controle pelo App o Ministério deverá ter 
alguém responsável pelo cadastro/controle do evento dentro do App, neste caso pedimos que informe 
a Miriam/Secretaria da Igreja para que seja realizado um treinamento

 Para os cultos presenciais: caso alguém chegue ao culto sem inscrição tente fazer na hora via App. 
Se não for possível encaminhe uma mensagem no grupo de WhatsApp dos Voluntários com o nome e 
celular da pessoa para que a Miriam/Secretaria da Igreja entre em contato depois. 

Orientações Gerais Comitê de Saúde:



 Higienização e colocação das pilhas nos termômetros (ninguém acima de 37,2ºC deve entrar na igreja) 
 Chegar espaço e dos bancos (verificar se as fitas estão corretamente colocadas)
 Colocar dos totens de álcool em gel na entrada
 Colocação dos copinhos de água mineral na bancada/recepção(após higienização da mesma com álcool 70 

ou solução higienizante). As águas devem ser solicitadas durante a semana junto ao Rissato/Administração 
da Liber

 Checar o material de limpeza do palco se necessário
 Limpar microfones, estantes, materiais para a realização da programação presencial (não compartilhar itens)
 Verificação/colocação dos tapetes higienizantes nas entradas da Liber
 Indicação dos voluntários (recepção/controle/validação/santuário)
 Constantemente higienizar as mãos com álcool 70 ou álcool gel
 Ter sempre nas mãos paninhos com álcool 70 ou líquidos higienizantes 
 Há máscaras sobressalentes na salinha caso alguém esqueça ou mesmo tenha algum tipo de acidente com a 

máscara 
 Na salinha também há luvas/faceshields caso alguém queira usar

Importante: Qualquer dúvida ou problema pode entrar em contato. Durante as atividades presenciais os 
voluntários são os agentes que auxiliam a igreja na proteção da saúde dos frequentadores dos cultos, 

por isso não se furte em dar a orientação correta.

Orientações Gerais Comitê de Saúde:



 Não compartilhe itens pessoais.

 Use máscaras (troque a cada 2 horas ou sempre que estiver 
úmida, e tenha sempre uma máscara reserva).

 Lave constantemente as mãos com água e sabão por 20 
segundos e/ou use álcool gel.

 Se possível, tenha sempre um borrifador/lencinhos com 
álcool 70 e desinfete constantemente superfícies e 
equipamentos que manusear.

 Não toque o rosto antes de higienizar as mãos.

 Mantenha distância de 1,5 m de outras pessoas.

 Evite (e não faça) aglomerações. 

 Cumprimente as pessoas à distância ou com pés (não 
abrace neste momento).

Protocolo Liber de Convivência – Covid19


