
celular: (19) 99121-0357. Use-o caso precise 
entrar em contato com a secretaria, com algum 
pastor ou com a Administração. As ligações serão 
atendidas pela Daniela de 2a a 6a das 8h00 às 
12h00 e das 13h00 às 17h00.

Fique atento e acesse constantemente a área 
do nosso site destinada a suprir a igreja com 
informações sobre nossas medidas e orientações- 
www.igrejafonte.org.br/corona.

Encontre também nesta área vários links 
importantes:
- Devocionais diários
- Cultos
- Cursos da Escola Bíblica
- Seminário Digital
- Tutorial para reuniões virtuais
- Outros que vierem a ser necessários

Finalmente, intensi�que suas orações, tanto 
pela igreja quanto por toda esta crise mundial, e 
seja zeloso por manter a sua nutrição espiritual 
bem como a da sua família através dos recursos 
alternativos que temos disponibilizado.

A pandemia mundial tem imposto à nossa 
igreja uma série de restrições. Tivemos que 
suspender todas as reuniões presenciais, o que 
engloba todas as atividades dominicais, reuniões 
ministeriais, eventos, koinonias, etc.

Como existem várias tecnologias que 
permitem a realização de reuniões virtuais, temos a 
possibilidade de viabilizar alguns encontros, em 
especial, as koinonias e os grupos de discipulado. 
Nós testamos uma tecnologia em particular e 
gostaríamos de incentivar o seu uso. O acesso de 
cada participante pode ser feito com um 
computador ou através do aplicativo gratuito "Jitsi 
Meet" disponível na App Store e na Google Play. 
Além de gratuito e sem limite de número de 
participantes, o Jitsi é facilmente acessível através 
do nome dado à reunião quando criada. No site da 
igreja há um tutorial detalhado para fazer uso deste 
recurso.

Decidimos também manter nossos 
funcionários em casa, o que implica no fechamento 
do escritório da igreja, e consequentemente, não 
teremos como atender os telefonemas para o 
número 3289-4501.

Para suprir a igreja com um número 
alternativo de contato durante este período de 
isolamento social, providenciamos um número de 
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